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Abstract

Elektrifiering av jordbruksmaskin- Direktkoppling till solföljare
och elnät
Electric conversion of an agriculture machine- Direct
connection to solar trackers and the power grid

Oscar Lagnelöv

The agricultural sector is currently highly dependent on fossil fuels, with diesel being
most prominent. There are however both historical and modern alternatives that
have not been subject to enough evaluation to disregard them as suitable alternative.
This report aims to theoretically investigate the feasibility of converting a
conventional diesel driven tractor to run on electricity, delivered via a cable
connected to either the main power grid or on-site electric production, such as
photovoltaic. Delivering electricity to the machine via a cable is a method with
historical roots in the early 20th century and in the present day mining industry.

The economic and technological potential of the technique are evaluated, along with
the examination of several different motor powers, voltages, losses and construction
ideas. The report finds the technique to be both possible as well as long term
economically and environmentally beneficial. To realise this method however, some
deviations from the present methods of agricultural farming must be made,
considering the more advanced driving patterns, the limited mobility and the
requirement for extra driver awareness. Furthermore, this study finds further
research in this field necessary, and the construction of a functional prototype highly
desirable.
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Sammanfattning 
Trots en allt större inriktning på grön, förnybar energi är lantbruk fortfarande tungt dieselberoende, 

utan några andra marknadsmässiga alternativ. Denna rapport undersöker möjligheten att konvertera en 

befintlig, dieseldriven lantbruksmaskin till kabelansluten eldrift, med el antingen från nätet eller från 

gårdsbaserade källor, såsom solföljande solceller. Här undersöks de logistiska, ekonomiska och tekniska 

faktorerna i detta projekt samt en jämförelse med befintliga, liknande tekniker och historiska 

innovationer. 

 

Det visade sig att de tekniska problemen var små och hanterbara, då alla tekniska komponenter och 

kompetens i dagsläget finns. Fungerande prototyper existerade redan i början på 1900-talet och 

tekniken har utvecklats ytterligare. Logistiken för körning med kabelansluten traktor kräver planering 

och medvetenhet från föraren, en körning av parallell-gående typ med loop-svängar är rent teoretiskt 

den bästa lösningen. De ekonomiska faktorerna beräknades baserat på den totala kostnaden för diesel 

jämfört med el och den potentiella besparingen ett bränslebyte skulle medföra beräknades till 238-842 

kr per hektar och år, beroende på dieselpris och elpris samt ekonomiska bidrag, dieselsskatteavdrag för 

lantbruk och dylikt. 

 

I kabelväg används en 3-fas kabel på 2 kV huvudspänning från gruvmaskinskonstruktörerna Atlas Copco 

som anses lämplig i detta projekt, på grund av liknande effektbehov och körcykler hos gruvtruckar och 

lantbruksmaskiner vid jordbearbetning. Effektförluster i kabeln simulerades i Matlab för spänningarna 

400 Vhuvud, 1000 Vhuvud och 1000 Vfas samt för olika effekter inom intervallet 50-200 kW. Resultatet visade 

höga förluster för höga strömmar, höga motoreffekter och små ledarytor på kopparledarna i kabeln. 

Dessa resultat implementerades i en simulering i Comsol Multiphysics där tiden för överhettningen av 

kabeln på grund av effektförluster simulerades för en teoretisk motor på 100 kW. För 1000 Vhuvud och 

1000 Vfas förelåg ingen fara för överhettning vid normalkörning vid denna effekt. I fallet med 400 Vhuvud 

kan en körtid på 1,5 timmar accepteras utan att man riskerar överhettning i kabeln.  

 

Ett par konstruktionsförslag togs sedan fram med dessa resultat som bakgrund. De anpassades efter 

olika steg i utvecklingen, där de första stegen var enkelt konverterade hybrider och de senare stegen var 

fullt elektriska maskiner konstruerade för kabeldrift. 
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Slutsatser: 

 Det finns historiska föregångare och nutida relevanta applikationer för kabeldrift av en eltraktor. 

 Sörgårdens solföljare producerar ett överskott av energi om man vill ersätta diesel med el, men 

på grund av den låga effekten och bristen på energilager omöjliggörs full användning. Inkoppling 

till nät behövs. 

 Speciell typ av logistik behövs för körning med kabel, optimalt parallell-gående körning med 

loop-vändningar tillsammans med en mastarm för kabeln. 

 Vid jordbearbetning ligger effektbehovet väldigt nära märkeffekten. Detta betyder att vid byte 

till elmotor kan man dimensionera den mycket nära dieselmotorns effekt. 

 Det finns många olika lämpliga, tekniska möjligheter för att bygga en kabeldriven eltraktor. Olika 

konstruktionsförslag krävs för olika investeringar. 

 Det finns ekonomiska fördelar i att byta till eldrift. Vid byta av bränsle för detta jordbruk ligger 

besparingspotentialen på ca 240-840 kr/hektar och år om all diesel byts ut mot el. 

 Transformatorer och energilager är för denna konstruktion dyra och har stor volym och bör om 

möjligt undvikas i de tidigaste varianterna av eldriven traktor med kabel. 

 Förlusterna för en speciell typ av kabel har simulerats och resultatet var liten eller ingen risk för 

överhettning vid spänningar över 1000 V huvudspänning. Det går att använda lägre spänning, 

men då krävs antingen tidsrestriktion eller aktiv kylning. 

 Den begränsade räckvidden är ett av de största problemen och kräver extra forskning. 
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Executive Summary 
In a time of an increasingly more environmentally friendly society, agriculture is still heavily dependent 

on fossil fuels, with no other viable alternative. This report serves as an introductory look into the 

possibility of converting an existing agricultural machine to run on electricity, from either power grid, or 

an electricity producing source established on the farm itself, transmitted by cable from the source to 

the machine. In this report, studies of the logistic and economic factor, feasibility of the technique, 

existing similar techniques and historical trails of previous cable-connected electrical agricultural 

machines will be examined. 

 

The logistics and feasibility were, through case studies found to be manageable. All the technical 

components needed for the construction or conversion of this kind of vehicle are easily accessible today, 

and working prototypes were constructed as early as the beginning of the 20th century. The logistics 

requiring certain thought and planning from the driver of the vehicle and a parallel rotation with loop 

turns was selected as the best alternative. The economic factors were calculated based on the price of 

diesel (including all subsidies for the agricultural sector) versus that of electricity and the potential 

economic benefit of switching fuel were found to be between 240-840 SEK/hectare and year, depending 

on the price of electricity, diesel and the subsidiaries given. 

  

A 1.2 kV/2kV cable, presently used by Atlas Copco in their electrical mining machines, was chosen as a 

suitable cable for the project because of similar efficiency pattern between tractors and mining trucks. 

The loss of power and the required current were simulated in Matlab for voltages of 400 Vmain, 1000 

Vmain and 1000 Vphase and for different motor powers, ranging from 50 kW to 200 kW, yielding high losses 

in the case of high currents, high motor powers and small conductor areas. These results were used to 

simulate, in Comsol Multiphysics, the time for the cable to be overheated (the limit being 80 oC) when 

delivering power to a 100 kW motor, to examine how much power loss could be accepted. For 1000 

Vmain and 1000 Vphase, no real risk of overheating was encountered. In the case of 400 Vmain, a run time of 

1.5 hours at the full effect of 100 kW would overheat the cable. 

 

The conclusions of this report are that the techniques for replacing a diesel-driven machine with 

electricity delivered via a cable is not only theoretically possible and feasible, but also beneficial from an 

environmental and long term economical point of view. The limited mobility and potentially high 

investment cost of this technique, paired with the lack of investment into the development of these 

techniques are, however, problematic.  

 

Recommendations discussed include: 

 That steps are taken to create a working prototype based on the information given in 

this report, starting with the simpler construction ideas given. 

 To further evaluate the economic factors, especially infrastructure investment and 

profitability. 

 To further research the limited mobility of the system and how to extend it. 
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Ordlista 

 
AC- Alte ati g u e t  elle  ä elst ö . Hä  ä e  kallad ä elspä i g. 
 

DC- Di e t u e t  eller likström. Här även kallad likspänning. 

 

Fasspänning- Spänning mellan fas och neutralledare i trefassystem . 

 

Huvudspänning- Spänningen mellan faserna i ett trefassystem. 

 

Jordbearbetning- Harvning, plöjning, luckra packad jord och bereda jorden innan sådd. 

 

Jordbruksaktiv period- Timmarna 05:00-21:00 under månaderna april-oktober. 

 

PM-  Permanentmagnetsmotorer 

 

PUR- Polyuretan 

 

Solföljare- I denna rapport, system bestående av solceller med vertikal och horisontell solföljning.  

 

SPM-  Synkrona permanentmagnetsmotorer 

 

Teglängd- Längd på sidan hos ett fält eller en åker 

 

TPE – Termoplastic elastomer 

 

XLPE- Tvärbunden Polyeten 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens lantbruk är en storförbrukare av fossila bränslen och de flesta jordbruksmaskiner drivs av diesel. 

För att uppnå ett grönare lantbruk krävs en förändring av bränsle, med en riktning bort från fossila 

bränslen. Lokalt producerad, förnybar el är ett av alternativen med störst potential att på ett 

miljömässigt sätt minska dieselbehovet. Dock har intresset för utvecklingen av eldrivna jordbruksfordon 

inte nått till samma nivåer som elektrifieringen av vägfordon. 

 

Lantbrukare Kurt Hansson har på sin gård i Västmanland satt upp solföljare som årligen förser honom 

med ca 100 MWh el. Det ska undersökas i vilken mån och med vilka lösningar denna el kan användas till 

att driva lantbruksmaskiner på gården. Anledningen till detta är att utnyttja den högre verkningsgraden 

som elmotorer har, att vara miljömedveten genom att minska det egna behovet av fossila bränslen samt 

få bättre bränsleekonomi. Detta genom att utnyttja maximal andel av den intermittenta elen som 

solcellerna producerar istället för att sälja den överblivna elen till gårdens elhandlare, Sala-Heby energi 

eller använda energilager. Då mycket av arbetet som lantbruksmaskiner utför sker under den tid då 

solceller generellt har högst produktion finns det en god matchning av behovet och produktionen, 

speciellt då solcellerna har följning som jämnar ut och förlänger produktionen. 

 

Tekniken som har valts att undersökas är direktkoppling till lantbruksmaskinen från solföljarna via en 

kabel. Kabeln lagras på en vinda, likt system som i dagsläget finns i gruvindustrin. Även i skogsbruket 

förekommer det användning av el för hybriddrift, men i jordbruket har utvecklingen främst fokuserat på 

förbättring av de befintliga dieselmotorerna utan riktig konkurrens från andra bränslen eller 

driftmetoder. 

1.2 Syfte & Mål 
Målet med detta arbete är att vara en förstudie för praktisk konstruktion och användning av en 

jordbruksmaskin direktdriven av solcellsproducerad el samt el från elnätet. I detta arbete skall 

dimensioneringen av motorer och kablar ske, ett val av strömslag skall göras mellan växelspänning och 

likspänning och logistiska körscheman för maskinen skall tas fram, anpassade efter ett givet provfält om 

sex hektar. Vidare skall en lösning om kabelhantering samt en simulering av värmeutvecklingen hos en 

ihoprullad kabel i användning presenteras. 

1.3 Metod 
Förstudien kommer att ske genom en litteraturstudie om historiken bakom eldrivna jordbruksfordon, 

nuvarande liknande system samt den berörda gårdens förutsättningar. Systemet kommer att 

dimensioneras baserat på nuvarande, historisk samt eventuellt simulerad elproduktion från gårdens 

solceller, effektbehovet från befintlig och eventuell framtida traktor samt logistiska och ekonomiska 

rimlighetskrav. Värmeutvecklingen från kabel upprullad på kabelvinda kommer sedan att simuleras med 

lämpliga simuleringsprogram (Matlab samt Comsol Multiphysics). En rekommendation för systemets 
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konstruktion kommer att ges som resultat. Resultatet av hela denna process kommer att redovisas, 

utvärderas och diskuteras.  

1.4 Avgränsningar 
Det finns på lantbrukare Hanssons ägor ett fält som ligger närmast solcellerna. Det är fältet som 

Hansson önskar plöja med hjälp av elen från solcellerna. Det är hädanefter kallat provfältet och är den 

åkermark som fokus kommer att ligga på under projektet. Möjligheten att utöka eldriften till andra fält 

kommer endast att undersökas kort och teoretiskt, tillsammans med diskussioner om hur räckvidden 

utökas. 

 
Figur 1: Sörgården (vit ring), solföljarna (gul rektangel) samt provfältets placering (blå linje). Streckad linje för 

eventuell avstyckning av provfältet. 

Energilagring på fordonet kommer inte att undersökas. Detta dels på grund av önskan från 

projektägaren att till största möjliga mån undvika annan drift än direkt eldrift, dels på grund av 

fordonsanvändningens natur. Då en elmotor, med rätt kraftelektronik, kan användas både för att 

generera och regenerera energi finns det möjlighet att återföra den energi som uppkommer vid 

förändring i potentiell energi (t.ex. i form av sänkande av kranarm) och kinetisk energi (t.ex. vid 

inbromsning) och lagra den i energilager. Inget av dessa moment är vanligt förekommande vid 

jordbearbetning, utan det mesta av energin går åt till att driva fordonet med relativt konstant hastighet 

och effektbehov under lång tid [1]. På grund av detta anses de potentiella fördelarna med regenerering 

till energilager på fordon eller liknande mekanismer vara för små för att utvärdera i denna rapport. Den 

energiregenerering som möjligen uppkommer planeras återföras till elnätet eller eventuellt stationärt 

energilager. 

 

Det finns flera möjligheter inom valet av traktor, om man bör nyinförskaffa en elektrisk traktor, 

konvertera en befintlig dieseldriven eller använda ett befintlig eldrivet fordon. Endast en av dessa, 

konvertering, kommer att undersökas, med projektets ekonomi som avgörande faktor då konvertering 

är billigare än nyproduktion då man kan använda den befintliga tekniken istället för att köpa ny eller 

producera egna lösningar. 
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2 Historia 
Redan vid sekelskiftet fanns det idéer om att elektrifiera många olika delar av samhället, där jordbruk 

sågs som ett av de områden som hade störst potential till att effektivt kunna använda el. I Tyskland 

började man i slutet på 1800-talet göra tester med elektriskt drivna plogspel, något som svenska ASEA 

(numera ABB) intresserade sig för. Mycket av de resulterande projekten var samarbeten mellan 

Västerås-företaget ASEA och Kungliga Vattenfallsstyrelsen (Vattenfall) [2]. 

 
Figur 2:  ASEAs Ahlby-plogspel på Örebroutställningen, Karlslund 19111 

 

1909 tillverkades det första svenska elektriska plogspelet av ASEA och det levererades året därpå till f.d. 

telefondirektör L. M Eri sso  på Al  gå d, “to khol . Plogspelet fi k a et Ahl -spelet  o h ggde 
på en teknik som tidigare hade använts med ångdrivna lokomobiler (motorer). Ahlby-spelet fungerade 

genom att en plog bogserades mellan två stycken vagnar med elektriska motorer på 24 hk (18 kW), när 

plogen hade kommit en viss sträcka, höjde man plogen och flyttade fram vagnarna. Enligt ASEA föll de 

första testen ut väl och man började konstruera ett större plogspel som skulle visas upp på 

Lantbruksmötet i Örebro 1911. Denna gång var spelet på 35 hk (26 kW). Trots att ASEA:s plogspel fick 

bra omdömen så fanns 1919 endast fyra elektriska plogspel i arbete. Anledningarna uppgavs vara den 

begränsade rörelsefriheten, långa uppställningstiden samt den höga investeringskostnaden [3].  

                                                           
1
 ASEAs bildarkiv; Västmanlands Läns Museum, 1911, Foto M 843 
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Figur 3: Enmaskinssystemet, med en motorvagn (vänster) och en ankarvagn (höger) dragande en plog av t.ex. 

Brutschke-typ [3] 

 

På Lantbruksmötet i Örebro 1911 fanns även ett plogspel av tysken Fritz Brutschke. Detta plogspel var 

konstruerat så att det endast fanns en vagn med elektrisk motor, där ASEA:s konstruktion hade haft två. 

Den andra motorvagnen ersatte Brutschke med en ankarvagn, som beskrivet i figur 3, det så kallade 

enmaskinssytemet. Plogspelet hade en 60 hk (44 kW) trefasmotor, med arbetsspänning på 380 V och en 

kabel på 450 meter. Brutshckes plog ansågs av svenska bedömare vara mindre lämplig för svenska 

förhållanden än ASEA:s modell, då Brutschkes motorvagn var mycket tung med sina 5,5 ton och den 

huvudsakliga förflyttningsmetoden var med häst. Brutschkes plog led, liksom ASEA:s, av hög friktion på 

kabeln som släpades längs marken. Detta ledde till stort slitage och effektförluster [3]. 

 

 
Figur 4: Brustchkes plogspel med ankarvagn (vänster) 2 och motorvagn (höger) 3 

 

1920 fick E.A Grafström från Electro Agricultur Aktiebolag i Stockholm patent på en anordning vid 

system för överföring av elektrisk kraft till fritt rörliga elektriska maskiner som skulle kunna hålla en 

                                                           
2
 ASEAs bildarkiv; Västmanlands Läns Museum, 1911, Foto M 806 

3
 ASEAs bildarkiv; Västmanlands Läns Museum, 1911, Foto M 788 
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kabel fritt hängande i luften med hjälp av regulatorer och kabeltrummor4. 1921 fick samma E.A 

Grafström patent på regulatorn som nämndes tidigare, som skulle hålla kabeln på bra höjd och utan 

friktion genom att alltid bidra med en motkraft.5 

 
 

Figur 5: Elektrotanken. Princip-skiss (vänster) [3] och under körning (höger) 6 

 

På 1920-talet förekom en bandvagnsliknande experimenttraktor som drevs på el och kallades för 

elekt ota ke , uppfu e  a  Hjal a  Cassel. Elekt ota ke  hade e  as k o oto  på  hk  kW  
och drevs av trefas växelström med en arbetsspänning på 500 V. Elen överfördes från en 

högspänningsledning till en transformatorvagn och därifrån vidare till kabelrullen via en 250 meter lång 

armerad kabel. Från kabelvagnen gick en 225 meter lång blank ledning via en 8,5 m hög mast på 

kabelvagnen som anknöt till en hög mast som var fastkonstruerad på traktorn [3]. Transformatorvagnen 

och kabelvagnen var små, mobila enheter, troligen tillverkade enligt Grafströms patent tidigare nämnda, 

av företaget Electro Agricultur Aktiebolag som även drev experimentet. Mastkonstruktionen gjorde dock 

att det blev stora påfrestningar på kabeln, då masten svajade väldigt kraftigt då traktorn passerade 

ojämnheter ute i fält. Detta uppges även vara den stora orsaken till att fortsatt produktion uteblev. 

Elektrotanken skiljde sig från de tidigare plogspelen genom att den var en traktorliknande plattform 

dragandes en vanlig traktorplog . De tidigare plogspelen var oftast en bemannad plog som drogs mellan 

                                                           
4
 Svensk Tidskrift för Industriellt Rättsskydd, 1923, Trettinionde årgången, s.85 

5
 Svensk Tidskrift för Industriellt Rättsskydd, 1924, Fyrtionde årgången, s.281 

6
 ASEAs bildarkiv; Västmanlands Läns Museum, 1920-1922, Foto 6164 
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två vagnar, medan elektrotanken var mycket mer mobil och flexibel. 

 
Figur 6: Juneplogen i användning utanför Västerås 1922 [3] 

 

 gjo des fö sök ed de  så kallade Ju e-ploge  uta fö  Väste ås. Ku gliga Vatte fallsst else  
bidrog ekonomiskt, ASEA levererade den elektriska utrustningen och AB Juneplogen bidrog med sin 

trehjuliga motorplog. Systemet var baserat på den originella June-plogen som Vattenfalls ingenjör Nils 

Forssblad byggde om till eldrift.  Även June-plogen var, likt elektrotanken, mer av en traktor med 

möjlighet för flera olika uppgifter än tidigare eldrivna jordbruksapplikationer. June-plogen 

elektrifierades och gavs ström från en transformatorvagn via en 400 meter lång, isolerad kabel. Kabeln 

lades ut på marken och endast de sista 30-40 metrarna hängde fritt från marken i den mast som 

traktorn var försedd med. Integrerad i traktorn fanns en kabeltrumma som med hjälp av en liten 

elmotor lindade upp kabeln. Traktormasten innehöll även en serie brytrullar som skulle förhindra att 

den utlagda kabeln slog öglor eller vred sig under körning. Körningen behövde ändå planeras och utföras 

enligt förutbestämda mönster så att kabeln inte blev skadad. Trots detta var livslängden på kabeln 

relativt kort på grund av konstant av- och upprullning på kabeltrumman. Det uppskattades att kabeln 

skulle hålla minst 2 år om man årligen plöjde 150 ha. June-plogen hade först en elmotor på 16 hk (12 

kW), men det ansågs för svagt så det sattes senare in en motor på 24 hk (18 kW) [3]. Efter att ha testats i 

Västerås-området förekom den elektrifierade June-plogen från 1923 på Ulltuna (Uppsala) samt i Täby 

(Västmanland) med gott tekniskt resultat. 

 

 Sovjetunionen utvecklade även elektriska jordbruksfordon som fick sin kraftförsörjning genom kabel 

som ett led i sin effektivisering av landets jordbruk under tidigt 1900-tal. På grund av den tidiga 

batteriteknikens brister ansågs kabelförsörjning som ett bättre val än batteridrift. En av de första 

modellerna, Orlovsk-traktorn, hade kabeln upplagd på en sadelliknande ställning i akterpartiet av 

maskinen, som visas i figur 7. Problemet med detta var att kablen som släpade längs marken bakom 

traktorn löpte risk att bli överkörd när traktorn vände och dessutom skadade grödorna. Orlovsk-traktorn 

är även relativt lik de motorvagnarna som ASEA och Brutschke använde. Detta ger skäl att tro att de 

inspirerade varandra, genom möten på t.ex. lantbruksutställningen i Örebro 1911 eller vid studiebesök. 
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Det finns foton på när Bolschevik-komissionen besökte testplatsen för Electrotanken under dess 

prövotid7. 

 
Figur 7: Tidig Sovjetisk elektrisk Orlovsk-traktor utan kabeluppsamling 

 

Lösningen på Orlovsk-traktorns friktionsproblem blev att använda en lättare kabel genom att sänka 

spänningen, vilket verkar paradoxalt då lägre spänning generellt ger högre förluster. Man hade en 

fristående transformatorvagn för att transformera ner spänningen och fäste en motordriven 

kabeltrumma, som såg till att kabeln inte släpade för mycket, samt en mastarm på traktorn. Denna 

modell hade en kabellängd på ca 760 m och under testen tydliggjordes problemen med att ha en fix 

längd att arbeta inom. Traktorn kunde endast röra sig 760 meter från sin transformatorvagn, som var 

stationär under uppkoppling. Man försökte lösa detta problem genom att koppla samman flera traktorer 

för att öka räckvidden, men det gav istället upphov till stora förluster då spänningen ut till traktorerna 

var låg. Projektet lades ner efter en kort provtid, utan att ha fått det genomslag som man hade hoppats 

på. 

 

                                                           
7
 ASEAs bildarkiv; Västmanlands Läns Museum, 1920-1922, Foto 6186 
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Figur 8: Bolsjevik-kommissionen på besök utanför Västerås för att undersöka "Electrotanken" 

 

Det finns även bevis på kabeldrivna eltraktorer på Nya Zeelands sydö på 30-talet, designade av H.G 

Ke p f å   The Ash u to  Ele t i  Po e  Boa d . Motiveringen ska ha varit att öka den lokala 

efterfrågan på el, då Nya Zeeland hade mycket vattenkraftsel. Att göra jordbruket mer elektriskt verkade 

då vara en rimlig lösning. Det byggdes totalt 8 maskiner, troligen baserade på 18-36 Hart Parr-traktorer. 

De drevs av högspänning på 6,6 kV, som med hjälp av en galvaniserad kabel skickades ut till 30 kVA 

transformatorer fästa på traktorerna. Spänningen transformerades ner till 440 V arbetsspänning som 

sedan drev de elektriska motorerna. Kabeln var fäst i ett kabeltorn som kunde rotera för att ha den 

bästa vinkeln för kabeln, som visas i figur 9 nedan. Efter en prövoperiod på 7 år och 8 000 traktortimmar 

kom man dock fram till slutsatsen att de var för dyra och oflexibla, jämfört med tidens dieseltraktorer.8 

 
Figur 9: Kemps elektriska traktorer på Nya Zeeland 

 

 

                                                           
8
 Quick. G, 2011, Electric Powered Tractors date a k to the ’s 
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Efter 1930-talet finns det mycket lite information om utvecklingen för elektriskt drivna traktorer. Den 

största anledningen till detta anses vara förbränningsmotorernas dominans av marknaden. De 

dieseldrivna traktorerna saknade många av nackdelarna som de nämnda elektriska modellerna upplevde 

och var dessutom oftast en billigare investering med större flexibilitet. 
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3 Förstudie 

3.1 Gårdens förutsättningar 
Lantbrukare Kurt Hansson driver Sörgården Norrbäcks by i Västmanland, ett jordbruk med 145 ha, varav 

ca 100 hektar egen mark och resten arrenderad, där det odlas ekologiska grödor, främst avsalugrödor, 

d.v.s. grödor för försäljning. Det fält som ligger närmast solcellerna och som har avsatts till detta projekt 

är på ca 6 ha och är avlångt, med solcellerna placerade på ena kortsidan. Det finns 34 stycken åkrar som 

brukas av Hansson, och de har en sid-medelteglängd på 425 meter. Gårdens traktor förbrukar årligen ca 

8-10 m3 diesel.  

 

Ett riktvärde för behovet av traktorarbete är ca 10 traktortimmar per hektar och år, vilket för provåkern 

ger ett behov av 60 traktortimmar. Fältet kommer dock eventuellt avstyckas under testperioden och får 

då en medelteglängden på sidorna om 400 m och därmed en yta på ca 4 ha. 

 

De två traktorer som används på gården för jordbearbetning samt som redskapsbärare är en Massey 

Ferguson 8160 av 1996 års modell, med en 6 cylindrig AGCO SISU-motor med en motoreffekt på 200 hk 

(149,1 kW) och en Massey Ferguson 1250 av 1980 års modell, med en 6-cyindrig Perkinsmotor på 120 hk 

(89,5 kW) Gården har även en Horsch TT220 av 1986 års modell med en luftkyld V8-motor av märket 

KHD på 220 hk (164,1 kW). Horsch TT220 har även hydrostatisk drift genom en hjulmotor av märket 

Poclain vid vart och ett av de tre hjulen. 

 

Gården har sedan 2012 6 st solföljare av typen 3_60 från Kirschner Solar Group GmbH och 

monokristallina solceller av typen SunPower E20/333. De har tvåaxlad följning för bättre produktion, 

dels solhöjdsföljning samt öst-västlig följning. Var och en av de 6 solföljarna har 36 paneler uppdelade 

på tre strängar och en aktiv area på 52 m2. Panelerna har en verkningsgrad på 20% och en toppeffekt på 

333 Wp. Varje solföljare har en trefasväxelriktare utan transformator av modellen SMA STP 12000TL-10 

med en verkningsgrad på 97%. Totalt har solcellerna på gården en area på 312 m2 och en toppeffekt på 

72 kW. Solcellerna är placerade på lastcontainrar, innehållande betongblock. Detta för att ge dem 

stabilitet samtidigt som det finns möjlighet att omlokalisera dem om behovet skulle finnas. Varje panel 

ger under standardförhållanden Vmpp= 54,7 V DC och 12 paneler per sträng ger en spänning (Vmpp(tot)) på 

656 V DC in till växelriktarna. Den totala tomgångsspänningen (Voc(tot)) är något högre, ca 784 V DC.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 SunPower, 2011, E20/333 and E20/327 Solar Panels, produktkatalog 
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Tabell 1: Fakta om gårdens solceller 

Toppeffekt 333 Wp per panel Area 52 m
2
 per solföljare 

Total toppeffekt 72 kW Total area 312 m
2 

Vmpp 54,7 V Årlig solskörd ca 100 000 kWh  

Vmpp(tot) 656 V Växelriktare 6 st SMA STP 12000TL-10 

Impp 6,09 A Säkring, 
solceller 

3 x 16 A 

Voc(tot) 784 V Säkring, el-
central 

3 x 125 A 

 

 

3.2 Energisystemförstudie 
2013 producerade solcellerna på Sörgården 96 541 kWh. Enligt Hansson skall årsproduktionen ligga på 

ca 100 000 kWh årligen, men 2013 års produktion var något lägre då det i juni uppkom ett problem med 

överspänning på det lokala nätet, vilket ledde till att all el inte kunde utnyttjas. Övriga avvikelser från ett 

normalt år var att mars månad hade ovanligt många soltimmar vilket ledde till en onormalt hög 

elproduktion från solcellerna, som syns av månadsproduktionen i figur 10, där mars är årets högst 

producerande månad. Både Stockholm och Borlänge registrerade för mars det högsta antalet soltimmar 

sedan mätningarna startade 1908 respektive 1987. De övriga månaderna är relativt representativa för 

ett normalår vad det gäller solinstrålning och kommer, i brist på tidigare statistik, att användas som 

informationsunderlag. Det kommer att antas att effekten är konstant under varje timme, att 1 kWh 

innebär 1 kW konstant under den aktuella timmen. Detta för att förenkla beräkningar och på grund av 

att mängden momentandata är bristfällig. 

 
Figur 10: Producerad el per månad under 2013 
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Målet är att kunna ersätta de 8-10 m3 diesel som gårdens traktorer årligen förbrukar med den elen som 

solcellerna producerar. Det är dock svårt att matcha effektbehovet hos traktorn med solceller, då den 

intermittenta naturen hos solceller samt bristen på lagringsmöjligheter gör att effektuttaget från 

solcellerna måste vara direkt och uppbackat av uttag från elnätet. Då dieselmotorn har en låg 

verkningsgrad blir endast en del av energin in till motorn användbar, mekanisk energi. På grund av 

elmotorns högre verkningsgrad så är behovet av elenergi lägre än för dieselenergi.  

 

Solcellerna har en total toppeffekt på 72 kW, men medeleffekten på ett år ligger på 11,0 kW enligt 2013 

års timdata från solföljarna. Dock innefattar detta även de timmar där traktorn inte är aktiv och inget 

effektbehov föreligger. Dessutom är de månader där traktorarbete inte behövs inräknade. Generellt 

finns det ett behov av traktorarbete maximalt från 05:00 till 21:00 april till och med oktober, i 

fortsättningen benämnd som den jordbruksaktiva perioden.  Under den jordbruksaktiva perioden 

produceras 76 380 kWh, 79,1% av den totala årliga energin, med en medeleffekt på 21,0 kW. Som syns i 

nedanstående figur 11 är det relativt sällan toppeffekten når över 60 kW på timbasis.  
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Figur 11: Producerad el på timbasis för den jordbruksaktiva perioden 2013. Arean under linjen visar på stabil 

effekt medan topparna visar på maxeffektproduktion under den bästa timmen under dagen 

 

Figur 12 ger en bild av hur mycket energi och effekt man maximalt kan förvänta sig under en dag under 

en viss månad, medan figur 13 visar vilken energinivå och effektnivå som är rimligt att teoretiskt 

dimensionera efter. För de normaliserade dagarna är toppeffekten lägre än hos de slumpvist valda 

dagarna och det visas att effekten och energin kan variera stort och snabbt mellan dygnets olika timmar. 

Den största delen av dimensioneringen kommer att ske efter vilket behov jordbruksmaskinen har och 

troligen kommer effekten vara den begränsande faktorn. Utan någon typ av lagring är det svårt att ha 
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konstant effektuttag från solceller, vilket visas i de nedanstående figurerna.  

 

Medeleffekten för hela perioden med maximal arbetstid, 05:00-21:00, är 21,0 kW. De normala 

arbetsdagarna på gården är dock mellan 07:00-16:00 och figur 12 samt 13 visar då att 20 kW  

(ca 27,2 hk) är ett relativt rimligt effektuttag samt att det under stora perioder av tiden går att 

dimensionera efter 30 kW (ca 40,8 hk) om det finns reserveffekt. Figur 12 visar att september och 

oktober är de månader där reservkraft kommer att vara viktigast, samt för alla timmar efter 15:00.  

 
Figur 12: Producerad el på timbasis för de olika månaderna under den jordbruksaktiva perioden. Normaliserade 

dagar som består av medelenergin per timme för månadens alla dagar under 2013 

 

 
Figur 13: Producerad el per timbasis för en medeldag, bestående av medelenergin per timme för varje timme 

under den jordbruksaktiva perioden under 2013 
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Testfältet beräknas kräva 60 traktortimmar årligen att bruka. Antal soltimmar under den jordbruksaktiva 

perioden är långt större än 60 och ger således en överproduktion av energi men generellt ett underskott 

i effekt. På grund av detta anses det nödvändigt att undersöka någon typ av energilagring för att 

minimera effektuttaget från elnät och försäljningen av producerad el. 

3.3 Ekonomi  
Under den icke jordbruksaktiva tiden används elen bäst i hushållet och den el som inte går att använda 

där säljs till Sala-Heby energi för 1,02 kr/kWh10.  Förhållandet i dagsläget mellan el som används i 

hushållet och som säljs till Sala-Heby Energi är ca 10% egen användning och 90% försäljning. Hushållet 

köper el från Sala-Heby Energi för spotpriset med ett tillägg på 4,5 öre/kWh, även energiskatt och moms 

skall räknas in. Till detta tillkommer överföringsavgift och elnäts-taxa. I december 2013 betalade 

hushållet totalt 1,67 kr/kWh. En anledning till det relativt höga elpriset är ökningen av storleken på 

säkringarna som behövs för solcellerna; elnätskostnaden höjdes från 13 524 kr/år november 2012 till  

23 044 kr/år 2013. Gården använder årligen ca 28 000 kWh. Vid odling och spannmålstorkning så närmar 

sig användningen 40 000 kWh/år. 

 

Diesel till traktorn köps in för ca 80% av kostnaden på en tankstation på grund av momsavdrag.  

Dessutom har lantbrukare möjlighet att få tillbaka ett visst värde av den s.k. dieselskatten, under 2013 

var avdraget 1,70 kr/l. Ett tankstationspris på 14,32 kr/l11  ger en kostnad på ca 9,756 kr/l diesel för 

lantbrukare. Med ett energiinnehåll på 9,8 kWh/l  ger det en energikostnad på 0,996 kr/kWh, vid 100% 

verkningsgrad. Vid verklig körning är verkningsgraden mycket lägre, och i tabell 2 beräknas ekonomin för 

ett par relevanta verkningsgrader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 80 öre/kWh i basbelopp + 17,6 öre/kWh i elcertifikat + 3,5 öre/kWh inätnytta + 1 öre/kWh i ursprungsmärkning  
11

 OKQ8,  Drivmedelspris 2014-04-06 
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Tabell 2: Jämförelse av kostnader mellan el och diesel 

 El (jfr egen 
användning)* 

El (jfr sälja)** Diesel 

Inköpspris [kr/kWh] 1,67 1,02 0,996  

ηmotor, låg 80% 80% 25% 

ηmotor,medel 90% 90% 30% 

ηmotor, hög 94% 94% 38%*** 

Kostnad per använd 
kWh, låg 
verkningsgrad [kr] 

2,1 1,3 4,0 

Kostnad per använd 
kWh, medel 
verkningsgrad [kr] 

1,86 1,33 3,32 

Kostnad per använd 
kWh, hög 
verkningsgrad [kr] 

1,78 1,09 2,62 

*Alternativvinst för att använda den i hemmet 

**Alternativvinst för att sälja till Sala Heby Energi 

***Denna verkningsgrad är mycket svåruppnåelig i verkliga situationer och är endast med i 

beräkningssyfte 

 

I praktiken är motorverkningsgraden något lägre då det inte kan antas optimal verkningsgrad i 

motorerna hos äldre fordon samt att det i praktiken förekommer sub-optimal körning, se avsnitt 3.3. En 

elektrisk motor har en mycket högre verkningsgrad, runt 90% och mindre eller inget behov av vissa 

komponenter i drivlinan, beroende på om en centralt placerad motor eller hjulmotorer används. 

Generellt är dock transmissionsförlusterna i ett elektriskt system lägre. Det är även värt att notera, som 

visas senare i tabell 7 och figur 19, att momentkravet på traktorer väldigt ofta är nära maxinivå, vilket 

leder till att mycket hög verkningsgrad kan utnyttjas då det är då som elmotorer har högst 

verkningsgrad. [4][5] 

 

Den ekonomiska fördelen i att ersätta diesel med el syns tydligt i tabell 2, då alternativvinsten för att 

sälja elen till Sala Heby Energi uppgår till 1,02 kr/kWh och att använda den i hushållet till ca 1,67 kr/kWh.  

Om verkningsgraden på en dieselmotor antas till 30% (=3,32 kr/kWh ) och en elmotor till 90% (=1,86 

kr/kWh) skulle detta alltså innebära en besparing på 1,46 kr per kWh ut från motorn. Har man en 

elmotor med 95% verkningsgrad och en dieselmotor med 25% totalverkningsgrad ger detta en 

besparing på 2,22 kr/kWh. Detta om man räknar med att man köper all el från elnätet samt att alla 

subventioner samt momsavdrag för diesel som ett lantbruk åtnjuter gäller.  

 

Den årliga dieselenergin som krävs är 78 400-98 000 kWh. Med ovan nämnda verkningsgrad ger det  

23 500-29 400 kWh i mekanisk energi ut från motorn. Motsvarande mängd energi in till en elektrisk 

motor för att få ut samma energi är 26 100-32 700 kWh. Vi får således både insparad energi samt ändrat 

bränsle på den resterande delen. Detta visas tydligare i tabell 3 nedan, där det visas att med de 

kostnader som finns på Sörgården för el och diesel blir besparingen ca 34 450 - 43 000 kr/år. Om 
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dieselsubventionen för lantbruk samt momsavdrag inte medräknas och elpriset sätts till 1 kr/kWh blir 

besparingen mellan 88 000 -110 000 kr/år. Detta scenario kan även anses representera ett högre oljepris 

än dagens nivå.  

 

Sörgården har även möjligheten att sälja el till Sala Heby-energi och sedan köpa vid behov, effektivt med 

ett elpris på 0,65 öre/kWh. Med ett dieselpris på 1,46 kr/kWh bli besparingen då upp till 122 000 kr/år. 

Värt att observera är att det här har antagits att all diesel kan bytas ut mot el vilket inte är fallet i 

startskedet av projektet där bara provfältet inkluderas. 

 

Tabell 3: Energimässig och ekonomisk besparing i att byta från diesel till el för olika el- och dieselpriser 

 Energi  dieselpris=0,996  
elpris=1,67 
[kr/kWh] 

dieselpris=1,46 
elpris=1,67 
[kr/kWh] 

dieselpris=1,46 
elpris=1 
[kr/kWh] 

dieselpris=1,46 
elpris=0,65 
[kr/kWh] 

Energi till 
motorn  

78- 

98 MWh 
Besparing [tkr] Besparing [tkr] Besparing [tkr] Besparing [tkr] 

Energi- 
effektivisering   

52-67 MWh 52 – 65 76 -96 76 -96 76 -96 

Bränslebyte  26-33 MWh - (18 – 22) -(5,5 – 6,9) 12 – 15  21 - 27 

Total årlig 
besparing 

52- 

67 MWh  

35 -43 tkr  71 – 89 tkr  88-111 tkr  98 – 122 tkr  

Total årlig 

besparing, per 

hektar  

360-450 

kWh/ha 

240-300 kr/ha 490-610 kr/ha 610-760 kr/ha 670-840 kr/ha 

 

 
Figur 14: Påverkan på total besparing från förändring av dieselpris och elpris, med samma antaganden om 

verkningsgrad som i tabell 3 

 

Som syns i figur 14 är det energieffektiviseringen av systemet till följd av elmotorns högre verkningsgrad 
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som är den största besparingsfaktorn och därmed kraftigt beroende på dieselpriset. Om elpriset ökas 

ger det mindre inverkan än vid ökande dieselpris. Det är dessutom troligt att dieselpriset på sikt kommer 

att öka. Förutsägningar är dock riskabla att göra, även om de är grundade i historisk statistik och tydliga 

trender. I figur 15 nedan syns en stadig ökning av dieselpriset under perioden 1970-2012, för att sedan 

stabiliseras under 2013. Dieselpriset beror på råoljepriset samt beskattning. Det är säkert att anta att 

beskattningen på fossila bränslen inte kommer lättas upp och i figur 16 visas prisutvecklingen på råolja, 

där ett ökande pris tydligt kan ses. 

 
 

Figur 15: Variation i dieselpris på tankstationer under perioden 1970-201412  

 

                                                           
12

 Svenska Pteroleum och Biodrivmedel Institutet, 2014, Priser och skatter 
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Figur 16: Råoljepris under perioden 1976-2012 [6] 

 

En ekonomisk beräkning av ekonomin vid batteridrift görs i bilaga 1 och ger resultatet att en batterbank 

skulle vara för otymplig och dyr. För en drifttid på 4,5 timmar vid en motoreffekt på 149 kW skulle det 

kräva en investering på ca 4-6 miljoner kr och batteribanken skulle väga ca 5,5 ton. 

3.4 Liknande applikationer 
Då många existerande fordon i dagsläget använder el; antingen via ren eldrift, hybriddrift eller som ett 

effektiviserande steg i drivlinan; så tas här endast de applikationer upp som anses ha relevans för det 

föreliggande projektet av ren eldrift av jordbruksfordon. 

3.4.1 Skogsbruk 

I skogsbruket finns det användning av elektriska fordon, dock är de flesta diesel/el-hybrider. Ett exempel 

är företaget Elforests skotarmodell F15 där varje hjul drivs av en 30 kW motor som får sin kraft från en 

batteribank som levererar 84 V DC. Elen produceras av en dieselgenerator, samt återladdning vid 

bromsning och utförskörning. Elen skulle dessutom kunna användas till att driva skotarens lastkran. 

Elforest F15 har testkörts hos skogsföretaget Sveaskog och minskar enligt utsago bränsleförbrukningen 

per utkörd kubikmeter virke med 30%. Skotaren har även spårföljningsteknik för att minska åverkan på 

mark, något som även kan vara nyttigt om använd för jordbruk, som lider av allt tätare packad jord . Det 

finns möjlighet att konvertera ett fordon av liknande modell till att tjänstgöra som redskapsbärare inom 

jordbruket. 

3.4.2 Gruvdrift 

Inom gruvindustrin finns det behov av fordon som drivs på el. Detta behov är extra stort i underjordiska 

gruvor där ventilationsmöjligheten är dålig, temperaturen är hög eller det på andra sätt är olämpligt att 

använda förbränningsmotorer. Ofta ger även elektriska fordon en ekonomisk fördel på grund av sin höga 

verkningsgrad samt att de minskar behovet av ventilation och kylning.  Företaget Cavotec AB levererar 
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kabellindor till bland andra gruvföretaget Atlas Copco, som har lanserat en eldriven lösningsserie för 

gruvbruk. Mycket av den tekniken som används är aktuell för detta projekt då det finns mycket få andra 

applikationer för tunga, kabeldrivna elfordon. Främst Atlas Copcos gruvtruckar EMT35 och EMT50 har 

liknande körcykler som en traktor medan deras gruvlastare har liknande effektbehov.  
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4 Fallstudie 

4.1 Logistik & körmönster 
Det finns frågeställningar som måste undersökas för att bestämma ett effektivt körmönster. Dessa är 

främst bearbetningsriktning (cirkelgående, parallellt med långsida eller med kortsida) och svängteknik. 

Målet är att utarbeta ett körmönster som ger så lite komplikationer, skador på grödorna och slitage som 

möjligt på kabeln, vilket enklast sker genom att minimera antalet svängar och korsningar av redan 

bearbetat fält. Om kabeln kan hållas spänd och undvika markkontakt så spelar dessa val mindre roll än 

om den behöver rullas ut på marken. Frågeställningen bearbetas utifrån det scenariot att någon form av 

markkontakt för kabeln är oundviklig.  

 

När man bearbetar ett fält finns det olika sätt och riktningar att välja. Antingen bearbetar man parallellt 

eller cirkelgående. Vid cirkelgående körning kör man parallellt med fältets alla sidor, som visas i figur 17. 

Vid parallell körning kör man parallellt med endast en sida av fältet, se figur 17. För direktdrift med kabel 

är en parallell körning skonsammare mot kabeln än en cirkelgående, där man behöver korsa kabelspåret 

och det dessutom är svårare att undvika kabelsläpning. Provfältet är rektangulärt och kräver då färre 

svängar än ett kvadratiskt fält, så länge man bearbetar fältet parallellt med långsidan. [7] 

 

 
Figur 17: Parallellt och cirkelgående körmönster 

 

Det finns huvudsakligen 6 typer av svängningstekniker. Dessa är även beroende av valet av 

bearbetningsriktning, då man i cirkelgående körning behöver svänga i hörn medan man i parallell 

körning oftast gör en vändning  [7]. Ett manöverutrymme på antingen 90o respektive 180o , visat i figur 

18. 
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Figur 18: De vanligaste vändningsmanövrarna vid cirkelgående respektive parallell körning 

 

Om målet är att minimera antalet svängningar så är parallell körning längsmed långsidan med loop-

vändningar teoretiskt det bästa alternativet, då det inte innebär någon korsning av tidigare väg samt att 

det minimerar kabeldragning då man alltid kör i raka längder, med undantag för vändningen av 

fordonet. 

4.2 Effektbehov   
Ett av problemen med att dimensionera en elmotor utifrån det kända effektbehovet av en 

förbränningsmotor är att en förbränningsmotors märkeffekt utgår från effekten vid optimalt moment, 

medan en elmotors märkeffekt utgår från den högsta effekten som kan hållas under en längre tid. En 

elmotor kan överbelastas relativt kraftigt under kortare perioder utan permanent skada, till skillnad från 

en dieselmotor som maximalt levererar märkeffekten. Dimensioneringen kommer således att ske utifrån 

beräknade effektbehov för det tyngsta arbetet som en jordbruksmaskin anses behöva utföra på 

provfältet. 

 

Det finns på gården tre stycken traktorer som används för jordbearbetning. Dessa har, som beskrivs i 

avsnitt 2.2, motoreffekter på 120 hk (89,5 kW), 200 hk (149,1 kW) respektive 220 hk (164,1 kW) . Det är 

alltså dessa effekter som kan anses krävas för att med en elmotor kunna utföra samma uppgifter som 

dieselmotorerna gjorde. Det som främst skiljer motortyperna är motorverkningsgraden samt varvtal och 

moment. 

 

I tabell 4 och 5 syns motoreffektbehovet, bränsleförbrukningen och verkningsgraden hos 3 olika 

traktormodeller, enligt test utförda av JTI. För värden på jordbearbetning var jordmånen styv lera i 

Uppland, något som väl kan liknas vid den leriga jordmån som förekommer vid Sörgården.  För modellen 

Valtra 6600 var det tyngsta arbetsmomentet att driva en exakthack, men Hansson et al. Ansåg i [1] att 

traktormodellen var underdimensionerad, vilket gav ett för högt effektbehov. Av detta skäl så har det 

momentet valts bort.  
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Tabell 4: Effektbehov och andel av märkeffekt för olika arbetsuppgifter 
[1] 

Modell Valtra 6600 -1996 Valtra 6650 -
2000 

CASE IH MX 270 - 

Märkeffekt [kW] 75 75 240 

Effektbehov:    

Plöjning [kW] 52,5* 65 169 

Sådd [kW] 39 33 114 

Stubbearbetning [kW] 69 - - 

Andel av effekt maximalt använt [%] 92 87 70 

*Medeleffektbehov då två olika plogar användes 

 

Tabell 5: Bränslebehov och verkningsgrad för olika arbetsuppgifter, baserat på effektbehoven i tabell 4 

Modell Valtra 6600 -
1996 

Valtra 6650 -
2000 

CASE IH MX 270 - 

Plöjning    

Bränsleförbrukning [kg/h] 12 13,5 34,4 

Energiåtgång [kWh/h]* 143 162,5 414,2 

verkningsgrad [%]** 36 40,0 40,8 

Sådd    

Bränsleförbrukning [kg/h] 9,5 7,6 24,3 

Energiåtgång [kWh/h]* 114,4 91,5 292,6 
verkningsgrad [%]** 34,1 36,1 39,0 

Stubbearbetning    

Bränsleförbrukning [kg/h] 9,5 - - 

Energiåtgång [kWh/h]* 191,4 - - 

verkningsgrad [%]** 36,1 - - 

* Antaget för diesel: 9,8 kWh/l
13

 och 0,814 kg/l
  
[1] 

**Antaget 1 kWh = 1kW konstant i en timme (kWh/h=kW) 

 

 

Tabellerna ovan ger att mellan 70% -92% av märkeffekten krävs för att kunna utföra de mest 

effektintensiva arbetsuppgifterna. Totalverkningsgraden för maskinerna vid dessa moment varierar 

mellan 34% - 41%, där modellen CASE IH MX 270 (240 kW) har en något högre verkningsgrad än de 

mindre modellerna med lägre effekt (75 W).  

 

Transmissionsförlusterna för traktorer beror på många olika faktorer, som komponentverkningsgrad, 

vridmoment och friktion. Vidare finns det många olika verkningsgrader givna för transmissionen, som 

redovisat av Larsson, 2012 [4]. Då ingen möjlighet att kunna mäta upp nödvändiga data för gårdens 

traktorer har funnits, samt det huvudsakliga syftet av rapporten inte innefattar detta, kommer 

antaganden av transmissionsverkningsgrad göras baserade på tidigare undersökningar. 

Transmissionsförlusterna för en traktor med motoreffekten 140 kW, som antas kunna likställas med 

gårdens traktorer vilka har effekterna 89,5, 149,1 och 164,1 kW, uppmättes till att vara upp till 25%, 

                                                           
13

 Biogasportalen, 2012, Energiinnehåll 
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med de högre förlusterna vid körning på de högre växlarna [8].  Ortiz-Cañavate et al gav i [9] värden på 

56% - 86% verkningsgrad i transmissionen för en generell traktor och Larsson redovisar i [1] ett spann på 

56% - 90%. 

 

Tabell 6: Effektbehov till motorn, Pin [kW], för dieselmotorer och elmotorer med de tre olika mekaniska effekter 

ut, Put , som finns hos gårdens traktorer  [1] [4] 

Put  [kW] 89,5 149,1 164,1 

Verkningsgrad, diselmotorer    

36,1% 248 414 455 

40,0% 224 373 410 

40,8% 219 365 402 

Verkningsgrad, elmotorer    

70% 128 213 234 

75% 119 199 219 

85% 105 175 193 

90% 99 166 182 

91% 98 164 180 

93% 96 160 176 

95% 94 158 173 

 

 

4.3 Varvtal och vridmoment 
I figur 19 ses vridmoment och varvtal för en generell traktor under markbearbetning. Enligt Hansson et 

al. så ligger belastningen av motorn för jordbruksmaskiner oftast vid mode 1 enligt ISO 8178, där mode 

är fallstudie för ett visst varvtal och moment. Mode 1 innebär 100% moment och det nominella 

varvtalet, d.v.s. varvtalet vid maxeffekt enligt tillverkaren. Vid plöjning, som visats vara bland de tyngsta 

sysslorna, är motorbelastningen som visas i tabell 7. Denna är även relativt representativ för andra typer 

av jordbearbetning. Vi ser både i figuren och tabellen att det vanligaste varvtalet att ligga på under 

plöjning eller annan jordarbetning är nära det nominella med högt moment, vilket tyder på att det är 

det som den utbytande elmotorn bör väljas efter att kunna uppnå. 
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Figur 19:  Andel av märk-vridmoment och varvtal som används av en generell traktor under ca 10 minuters 

körning [10] 

 

Tabell 7: Sammanställning av fördelningen av motorbelastning för plöjning, endast de 4 vanligaste moderna [1] 

Modell Valtra 

6600 - 4-

skärig  

Valtra 

6600 - 5-

skärig 

Valtra 

6650 

CASE IH 

MX 270  

ω vrid o e t  τ varvtal  

Mode 1 46% 38% 55% 61% 100% Nominellt* 

Mode 2 24% 13% 3% 8% 75% Nominellt 

Mode 6 2% 8% 13% 6% 100% Mellanvarv** 

Mode 8 23% 18% 15% 5% 50% Mellanvarv 

Summa 95% 77% 86% 80% - - 

* Varvtal vid angiven maxeffekt 

** Varvtalet vid maximalt moment 

 

De två traktorer som används på gården är dels en Massey Ferguson 8160 på 200 hk (149,1 kW) med ett 

nominellt varvtal på 2200 rpm, ett mellanvarv på 1400 rpm och ett maximalt vridmoment på 810 Nm. På 

gården finns även en Horsch TT220 på 220 hk (164,1 kW) med ett nominellt varvtal på 2400 rpm, ett 

maximalt vridmoment på 859 Nm och normalvarv vid körning ca 2200 rpm. Det bör noteras att detta 

gäller för en annan typ av standardmotor än den som finns på gårdens TT220. Det anses dock att dessa 

motorer är relativt lika och ger en bra bild av motorbelastningen hos denna maskin.  
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5 Teoretisk konstruktion av eltraktor 

5.1 Motorplacering 

5.1.1 Centralmotor:  

Den enklaste typen av motorutbyte, där man helt enkelt byter ut dieselmotorn mot en elmotor, men 

inte byter ut något av transmissionssystemen såsom växellåda, differential. Även om 

totalverkningsgraden blir något lägre så är detta det minst komplicerade utbytet. 

5.1.2 Hjulmotor:  

Om man väljer att använda hjulmotorer, elektriska motorer placerade i varje hjul, så slipper man 

differentialen. Denna ger en effektförlust på 1-2% per kugghjul, totalt oftast 3-6% på grund av 3 kugghjul 

och man slipper denna förlust samt många andra tranmissionsförluster om hjulmotorer används. Dock 

krävs det motorer som är flexibla och små nog att få plats, samt komplicerad elektronik och 

kontrollsystem.  

 

På grund av den relativt enkla konstruktion som söks anses en centralmotor vara det bättre valet, då 

man kan använda det befintliga transmissionssystemet och därigenom förenkla konstruktionen. I senare 

projekt är det dock möjligt och eftersträvansvärt att effektivare motorplacering och 

transmissionssystem undersöks. 

5.2 Motorval 
Det finns ett stort antal olika elektriska motorer som fungerar enligt olika konstruktioner, teorier och 

mekanismer. De som tas upp här är de som anses mest lämpliga för bruk i elektriska fordon och som det 

finns forskningsmaterial om. 

5.2.1 Likström 

● DC-motor: DC-motorn är en välutvecklad motor som är pålitlig, enkel och robust samt relativt 

billig. Det dras dock med nackdelar som låg verkningsgrad (78%), låg effektdensitet i jämförelse 

med andra alternativ, klumpig konstruktion och kostsamt underhåll av kolborstarna efter ca 

3000 timmar [11][12]. För den undersökta applikationen kan det dock räknas som 

underhållsfritt, då det kommer ta mycket lång tid att nå upp till 3000 traktortimmar då 

provfältet årligen antags kräva 60 timmars arbete. 

 

● Reluktansmotor: Reluktansmotorer är enkla och robusta, billig att producera, har hög 

verkningsgrad (<95%) över ett brett temperaturspann samt inte temperaturkänslig. Nackdelen 

är främst mer vibrationer, elektromagnetisk störning och ljud än från andra elmotorer, detta på 

grund av så kallad ipple to ue , alltså en variation i vridmoment. Reluktansmotorer kräver 

även speciella omformare. Reluktansmotorer har, jämfört med andra elektriska motorer, liten 

spridning på marknaden, men anses fortfarande kunna vara en bra potentiell kandidat för 

elektriska fordon och används i modellen Holden ECOmmodor. [4] [11] [12] 
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5.2.2 Växelström 

● Induktionsmotor/ Asynkronmotor: Induktionsmotorn är framför allt en enkel konstruktion, som 

även är robust, billig, pålitlig och kräver väldigt lite underhåll. Det är en mogen och 

standardiserad teknik med hög statisk verkningsgrad (>95%) som dock är lägre för mobila 

applikationer (ca 75%). Induktionsmotorn anses idag vara den bästa kandidaten för elektrisk 

fordonsdrift. Induktionsmotorn har dock nackdelar, varav den främsta kan anses vara att vid ett 

kritisk varvtal så stannar motorn. Detta sker vid ca dubbelt så högt varvtal som det synkrona. 

Andra nackdelar är höga förluster, låg verkningsgrad, låg effektfaktor och lågt utbyte med 

ä el ikta e i e te -usage fa to . Induktionsmotorer, tillsammans med synkrona 

permanentmagnetsmotorer, dominerar förekomsten i forskningstidsskrifter och på marknaden. 

Induktionsmotorer används i nuläget i t.ex. Chrysler Durango, Renault Kangoo, Chevrolet 

Silverado och Tesla Roadster. [11] [12] 

 

● Synkrona permanentmagnetsmotor (SPM): SPM har en mycket hög effektdensitet, 

verkningsgrad och lägre förluster än andra elmotorer på grund av konstant kraftig magnetisering 

samt inget behov av excitationsström. De har  dock ett behov av avancerade kontrollsystem. 

Nackdelen med SPM är priset, då de mest effektiva permanentmagneterna är dyra och 

förväntas fortsätta att öka i pris på grund av stor råvarukonkurrens. Trots detta anses SPM vara 

en stark konkurrent till andra elmotorer och används idag i flera elektriska bilar såsom Nissan 

Tino och Toyota Prius. [11] [12] 

 

● “y chro ous Brushed Motor  “BM : SBM är en robust motor, som inte begränsas av 

temperatur. Den producerar ett högt start-vridmoment, är enklare att reglera än SPM och 

fungerar väl vid höga varvtal. Den är dock inte särskilt vanlig på marknaden eller i 

forskningsrapporter, men är lovande för elektriska hjulmotorer p.g.a sin kompakta struktur. [11] 
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Tabell 8: Olika elmotorers parametrar vid fordonsapplikationer, graderade från 1-5 där 5 är det högsta 

  DC Reluktans Induktion SPM SBM 

Effekttäthet 2,5 3,5 3,5 5  - 

verkningsgrad 2,5 3,5 3,5 5  - 

Kontrollerbarhet 5 3 5 4  - 

Tillförlitlighet 3 5 5 4  - 

Mognad 5 4 5 4  - 

Kostnad 4 4 5 3  - 

Delsumma* 22 23 27 25  - 

Motor 2 4 3,5 5 4 

Elektronik 5 3,5 4 4 4 

System 2 3 3 4 4 

Delsumma** 9 10,5 10,5 13 12 

Summa*** 31 33,5  37,5 38  (12) 

* Endast värden från Zeraoulia et al. [12] 

**Endast värden från de Santiago et al.  [11] 

*** Värden från både de Santiago et al. och Zeraoulia et al. 

 

Tabellen 8 ovan är sammanställd från två olika rapporter och avser ge en översikt om styrkor och 

svagheter hos de olika motortyperna. Vid valet av motor är, enligt tabell 8, induktionsmotorer eller 

synkrona permanentmagnetsmotorer (SPM) de bästa valen. De är mogna tekniker med mycket 

forskningsbakgrund och praktisk användning i befintliga elektriska fordon.  

5.2.3 Riktvärden 

Vid val av motor är de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till primärt vridmoment och varvtal, 

sekundärt effekt. Då vridmomentet oftast under jordbearbetning är på 75-100% av märkmoment bör 

dimensionering ske efter märkmoment. Varvtalet är under jordbearbetning oftast på nominellt varvtal 

och bör därför dimensioneras efter detta. Effekten bör matcha den effekt som krävdes av dieselmotorn 

under tung jordbearbetning, visat enligt tabell 4 att vara högst 92% av märkeffekt. 

 

Tabell 9: Riktvärden vid motorval för gårdens traktorer 

 Massey Ferguson 8160 Horsch TT220 

Märkeffekt [kW] 149,1 164,1 
Effektbehov  
(92% av märkeffekt) 

137,2 151,0 

τmax [Nm] 810 859 

ωnominellt [rpm] 2200 2400 

5.3 Permanentmagnetsmotorer 
Med de primära parametrarna enligt tabell 8, väljs tre olika exempelmotorer. Motorernas parametrar 

syns nedan i tabell 10. 
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Tabell 10: Parametrar för ett antal lämpliga permanentmagnets-motorer [13]- [15] 

 TM4 LSM 280  Leroy Somer 
LSRPM 280SD  

ETEL TMK0291-
150-3VDS  

Frekvens [Hz] - 50 - 

Poler - - 44 

Effekt [kW] 155 190 52,7* 

Varvtal, nominellt [rpm] 1100 2400 264 

Arbetsspänning [V] 500-600 (DC) 400 600 (DC) 

Ström vid arbetsspänning 
[A] 

 353 67,7 

Verkningsgrad, full last 94% 97,3% - 

Verkningsgrad, halv last - 94% - 

Vridmoment [Nm] 1400 756 830 

Vikt [kg] 345 380 73,3** 

*Beräknad från varvtal och vridmoment 

**Endast rotor och stator 

5.4 Induktionsmotor / Asynkronmotor 
Induktionsmotorer är enkla, robusta och stabila motorer. De har dock relativt stor vikt. För 

induktionsmotorer undersöks tre olika motorer. Dess parametervärden syns i tabell 11. 

 

Tabell 11: Parametrar för ett antal lämpliga induktionsmotorer [14] [16] 

  Hoyer HMC3 355M-2 Hoyer HMC2 315M-4 Baldor EM2558TS-4 

Frekvens [Hz] 50 50 60 

Poler 2 4 - 

Effekt [kW] 250 132 150 

Varvtal, nominellt 
[rpm] 

2980 1485 1785 

Arbetsspänning [V] 400 400 460 

Ström vid 
arbetsspänning [A] 

410 228 170 

Verkningsgrad, full last 95,8% 94,7% 96,2% 

Verkningsgrad, halv 
last 

94,3% 94,3% 95,8% 

Effektfaktor, cos θ 0,92 0,88  0,86 

Vridmoment, 
nominellt [Nm] 

801 850 803* 

Vikt [kg] 1789 930 818 

Nypris [kr] 119 354 70 951 77 936 

*Beräknat från effekt och varvtal 

 

Permanentmagnetsmotorer kräver komplicerad styrning, i jämförelse med induktionsmotorer, och 

passar därför bättre i senare skeden av liknande projekt. Som ett första steg kan en induktionsmotor 

anses vara lämpligare och kommer fokuseras på i fortsatt undersökning då det önskas ett enkelt system. 
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5.5 Kabel 

5.5.1 AC eller DC-kabel 

Då tanken vid elförsörjning är att använda maximal mängd av solelen som finns tillgänglig (Vmpp(tot) = 656 

V DC) och uppfylla resterande behov med el från elnätet (Vrms=230 V AC) så kommer direktmatning från 

någon av källorna inte att vara möjlig utan ett mellansteg kommer att krävas för att kunna ta ut en 

enhetlig spänning och endast ha en kabel. Eventuellt kommer ett steg till vara nödvändigt vid 

anslutningen kabel-motor, beroende på storleken på förlusterna att skicka arbetsström genom kabeln. 

Detta u de söks i a s itt , “i ule i ga . Vid alet a  AC espekti e DC i ka el  spela  pa a et a  so  
tillgänglighet, förluster och kostnad störst roll. AC ger vid transformering och konvertering mindre 

förluster än motsvarande tekniker för DC. [17] [18] 

5.5.2 Dimensionering 

Strömmen genom kabeln ska dimensioneras så att förlusterna blir små. Spänningsfallet till en motor bör 

max vara 5% från dess märkvärde för att undvika komplikationer. Atlas Copco har till sina eldrivna 

lastare valt att använda en trefas växelströmskabel på 1000 V fasström med en maximal långvarig ström 

på 250 A som även skulle vara lämplig i detta projekt, denna visas i genomskärning i figur 20. Att 

spänningen inte är högre handlar om att högre spänningar skulle kräva specialkompetens vid hantering 

och reparation, något som även skulle vara en nackdel för lantbrukare. Kabeln beräknas av Atlas Copco 

hålla i minst 2 000 arbetstimmar och kan relativt enkelt repareras vid skada. 

 
Figur 20: 1000 V-kabel som används av Atlas Copco i genomskärning 
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Tabell 12: Egenskaper för Atlas Copcos kabel 

Maximal kontinuerlig ström  250 A 

Märkspänning (fasspänning/huvudspänning) 1200/2000 V 

Maximal resistivitet  0,272 Ω/km 

Maximal temperatur: XLPE 90 
o
C 

Maximal temperatur: TPE-lager  85 
o
C 

Maximal temperatur: PUR-lager  80 
o
C 

Uppskattat pris 400 kr/m 

Vikt* ca 2 530 kg/km 

*baserat på vikt från koppar och PUR 

5.5.3 Kabelvinda 

Den mest okonventionella lösningen, och den som kommer kräva mest innovation är kabeln, mer 

specifikt kabelvindan och upprullningsmekanismen hos kabeln. Det finns inom gruvindustrin flera 

lösningar på detta. Atlas Copco använder sig av en vertikal (stående) vinda  som visas i figur 22 och 

Sandvik samt Tamrock använder sig av horisontella (liggande) vindor, visas i figur 21 Båda systemen har 

motoriserad utläggning av kabel samt kabelförare för att minska slitage. Sandvik har i sitt system även 

en cirkulär kabelarm som rör sig längs vindan för att få den bästa vinkeln mellan upprullningspunkt och 

utlagd kabel. Det vertikala systemet utgår istället oftast ifrån att körningen kommer att vara rakt över 

kabeln, något som är svårare med det horisontella systemets konstruktion. 

 
Figur 21: Horisontell vinda på Sandvik LH514E 

 

I fallet med detta projekt kommer körning rakt över kabel vara svårt, då körning inte sker upprepat på 

samma längdsträcka, som är fallet i gruvindustrin, samt att det ofta finns redskap påhängda. Någon typ 

av mastarm eller kabelupphämtning kommer krävas. Automatiserad kabelutrullning är till stor hjälp i 

detta fall, även om det strikt inte är nödvändigt. Anledningen till att detta är vanligt i gruvindustrin 

plötsliga vändningar och kraftiga moment, något som är mindre vanligt i jordbruk än i gruvindustrin. Vid 

körning med en traktor är det mindre kraftiga ryck i kabeln och vid försiktig körning bör det vara 

tillräckligt med dragmomentet från enbart kabelns vikt. En liten elmotor kommer dock att krävas för 

kabelupprullningen. För att hålla konstruktionen enkel försöks det att undvika extra styrning och 
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reglering, men vid mer avancerade projekt är det dock önskvärt att ha exakt reglering och styrning för 

att optimera kabelanvändningen. 

 
Figur 22: Vertikal kabelvinda på Atlas Copcos Scooptram 

 

För att kunna hämta upp utrullad kabel utan att släpa den eller köra över den med redskap krävs en 

mastarm. Med en mastarm kan kabeln läggas ut och sedan hämtas upp på tillbakavägen utan att behöva 

förflytta kabeln i sidled, då en mastarm som fritt kan röra sig från sida till sida i princip alltid vara rakt 

över kabeln, som visas i figur 23. Detta är mycket viktigt för att få en fungerande kabelutrullning samt 

upphämtning och väger upp de extra vridningar och slitningar som kommer att bli vid passeringen av 

kabelarmen. 
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Figur 23: Exempel på körning med mastarm 

 

För att undvika slitningar på kabeln, bör kabelvindan placeras så att kabeln behöver vridas och svängas 

ett minimalt antal gånger. Detta innebär främst att kabelvindan bör sitta nära mastarmen, helst i direkt 

anslutning. Placering av kabelvindan försvåras av dess stora vikt, som dock är beroende på mängden 

upprullad kabel. Förstärkningar i traktorns konstruktion kan behövas göras för att tåla tyngden från en 

fullt upprullad kabelvinda. 

 

O  e  i d e ka el äljs, ko e  a d a alte ati  ä  de e  t aditio ella  i do a ku a li 
aktuella. En variant på detta är systemet so  a ä ds a  A e ika ska Wo de  Wi de , dä  ka el  
rullas in och ut ur ett säckliknande påhäng och läggs i lätthanterliga mönster. På grund av de större 

kablarnas styvhet försvåras detta lagringsätt för dem. 

 

Då kabeln kommer vara i rörelse och roteras, kommer en uppsättning släpringar behövas. Det är 

elektriska ledare som möjliggör kombinationen av roterande och fasta komponenter, i detta fall kabel 

och transformator eller kabel och motor. Vidare bör kabelvindan vara gjord i ett höghållfast och rostfritt 

material, då det kommer utsättas för mycket smuts, slitage och väta. 

5.6 Omvandling 
Valet av kraftelektronik och omvandling beror på valet av systemets utseende.  Det finns flera 

möjligheter, som kommer presenteras nedan i figur 24. Oavsett val av energilager och system-utseende 

kommer det att krävas ett par komponenter. 

● Styr-/kontrollsystem vid kabelanslutningen på motor 

● En växelriktare vid solföljarna för omvandling av DC till AC på nätet (befintlig) 
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Figur 24: Olika valmöjligheter för systemkonstruktion, uppställt som ett nod- ät ed El ät  och “olföljare  
som start-noder och motorerna som slut-noder. *Transformering, konvertering, växelriktning eller likriktning 

 

Med nätet som energilager: 

Använder man nätet som energilager, d.v.s. att man alltid säljer den producerade solelen och sedan 

köper el från nätet vid behov, då effektivt för 65 öre/kWh, behöver man minimalt med kraftelektronik.  

● En växelriktare vid solföljarna för omvandling av DC till AC på nätet (befintlig) 

● Transformator (230 V / 1000V) 

 

Med separat energilager: 

Vill man utnyttja solelen utan att först sälja till nätet krävs, för högsta verkningsgrad, ett mellanlager 

såsom en batteribank där man lagrar största möjliga mängd solel.  Detta kräver flera komponenter. 

● Switch för att ställa om solföljarelen för leverans till batterbank eller till nät 

● En växelriktare vid solföljarna för omvandling av DC till AC på nätet (befintlig) 

● Omvandlare vid solcellerna för att omvandla till en spänning som batterierna klarar 

● Växelriktare vid batteribanken för omvandling till 230 VRMS AC innan kabel  

● Transformator vid kabel för omvandling av batterispänning och nätspänning till kabelspänning 

(230 V / 1000 V) 

 

Batteribanken kommer i detta fall behöva lagra en stor del av en dags produktion, 100 % vore idealt och 

över 50% anses rimligt. Om grafen över en medeldag i den jordbruksaktiva perioden används, figur 13, 

syns det att 100% av den producerade elen är 357 kWh och 50% är 179 kWh. Detta skulle vid 

användning av Li-jon batteriet Saft 40 V SLFP Module (Power-optimized) [19], med en specifik energi på 

75 Wh/kg, ge en vikt på 4762 kg för 100% respektive 2381 kg för 50%. Priset för moderna batterisystem 

ligger, som tumregel, på ca 10 000 kr/kWh14, vilket ger ett pris på 3 572 000 kr respektive 1 786 000 kr. 

                                                           
14

 Svensson. M/Celltech ,2014, muntl.  
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Detta är naturligtvis en stor kostnad, som om möjligt bör undvikas. Batterier som energilager utforskas 

noggrannare i bilaga 1. 

 

En mindre batteribank på 10-15 kWh skulle då vara rimligare med avseende på användning för 

hushållsel och skulle med samma parametrar väga 133 - 200 kg och ett pris på 100 000 -150 000 kr.  

 

Utan transformatorer 

Ett e kelt o h illigt alte ati , o  fö luste a e äk as a a s å og i a s itt , “i ule i g , ä  att 
helt undvika tranformering i anslutningspunkterna mellan elnät och kabel samt vid kabel och motor. 

Detta är möjligt om man använder en motor som har samma arbetsspänning som nätspänningen, samt 

har en arbetsström som är mindre än de 250 A som är specificerat som maximum för kabeln. Detta är 

den enklaste och följaktligen billigaste systemlösningen och kommer därför att undersökas vidare.  

 

På marknaden finns det idag väldigt få transformatorer eller omvandlare som är lämpliga för denna 

effekt och samtidigt mobila nog. De flesta transformatorer för denna effekt är stationära 

transformatorer avsedda för transmissionsbruk. De som finns för fordon, då främst elbilar, är av mycket 

lägre effekt. Atlas Copco, som har liknande konstruktioner och effekter på sina elektriska gruvfordon, 

löser detta genom att inte ha någon transformator på fordonet utan genom att transformera 

spänningen innan kabeln och använda kabelns transportspänning direkt i motorn. I ett större projekt 

skulle det vara mest fördelaktigt att bygga en egen transformator enligt givna specifikationer. 

 5.7 Utökning av räckvidd 
Den begränsade räckvidden är det största problemet med denna typ av kraftförsörjning, via kabel. 

Utökningen av denna är mycket viktigt och kräver större undersökning än vad som ges i denna rapport, 

som är begränsad till körningen på ett fält. Däremot kommer några förslag som kommit fram under 

projektets gång läggas fram. 

 Transformatorvagn: En ide som härstammar från 1920-talet, ett av de tidigaste sätten att utöka 

räckvidden var att ha en mobil transformator på en vagn. Denna hade en egen kabel som anslöts 

till nätet. Traktorns kabel anslöts sedan till vagnen. Detta löste problemen med transformatorns 

vikt och storlek, som blev mer irrelevant då den inte sitter på traktorn samt med räckvidden då 

transformatorvagnen kunde ha en mycket längre kabel än traktorn eftersom vikten spelade 

mindre roll och ingen slitning skedde på kabeln på grund av rörelse, eftersom vagnen under 

körning var stationär. 

 

 Mobilt energilager: Batterier och transformatorer har liknande problem vid mobila 

applikationer, vikt och skrymmande volym. Likväl som många av transformatorns problem 

kunde lösas genom att placeras på en vagn kan även batterier bli ett mer lovande alternativ på 

det sättet. Det behövs då heller ingen inkopplingspunkt nära. Priset för en stor batteribank blir 

fortfarande mycket högt. 

 

 Underjordiska ledningar: För att förlänga räckvidden för kabeln är ett alternativ att se till att 

varje fält har en kopplingspunkt, där traktorn kan koppla in sig till nätet. Ett alternativ är att 
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utöka räckvidden genom att dra ledningar från nätet till berörda fält under jorden. Det ger 

mindre påverkan på landsbygdsbilden och blir mindre känsligt än luftledningar. Kostnaden blir 

do k hög e. Ett illiga e alte ati  ä  att e dast lägga to a ö  o h seda  låsa  kabeln till 

det fältet som ska bearbetas, på samma sätt som nätverksfiber-kablar placeras ut.  

 

 Luftledningar: En mer konventionell metod att utöka nätet är att dra luftledningar vid stolpar ut 

till de fälten man önskar bruka. Detta är en mycket beprövad teknik, men har liksom lösningen 

med underjordiska ledningarna problemet med kostnaden för att konstruera denna 

infrastruktur. Detta diskuteras mer i avsnitt 7 Diskussion. 

 

 Batteribank: En liten batteribank kan vara nyttig för en elektriskt driven maskin, även om den 

inte kan leverera effekt eller energi nog för hela arbetsperioden. Det är dock det enklaste sättet 

att få energi för transport från ett fält till ett annat, där man sedan kan koppla in traktorn mot 

nätet. Körning mellan fält kräver också mycket mindre effekt än vad jordbearbetning kräver, 

vilket möjliggör en batteribank som inte kräver för stor volym. 
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6 Simulering av kabelförlust och överhettning 

 Simulering av kabels värmeutveckling sker i Comsol Multiphysics. Egna definitioner av materialvärden 

görs för kabelmaterialen XLPE, PUR och TPE, enligt tabell 16. Enklare förlustsimuleringar för kabeln görs i 

Matlab. 

6.1 Matlab: Effektförlust i kabel 
Tidigare angivna parametrar för kabeln i avsnitt 5.5.2 användes för att göra enkel simulering av 

förlusterna i kabeln vid 1000 V fasspänning respektive 1000 V huvudspänning. Resultaten syns i tabell 14 

nedan och detaljer om modellerna hittas i bilaga 2 och bilaga 4.  

   

Tabell 13: Parametrar och konstanter använda i Matlab-simuleringarna [20] 

cos Θ effektfaktor, otor  0,8 

L 400 m 

ρ resistivitet, koppar, per 70 2 ledare) 2,4*10-4 Ω/   
X (reaktans, koppar, per ledare)  7,4170*10-5 Ω/   
R ,  Ω 

 

Tabell 14: Förluster och strömmar i kabeln för olika spänningar och effekter 

Huvudspänning 1000 V   Fasspänning 1000 
V 

  

Effekt till kabel [kW] Ström [A] Förluster 
[kW] 

Effekt till kabel 
[kW] 

Ström [A] Förluster 
[kW] 

50 28,9 0,2 50 16,7 0,07 

75 43,4 0,5 75 25 0,16 

100 57,9 0,8 100 33,4 0,28 

125 72,4 1,3 125 41,7 0,44 

150 86,9 1,9 150 50,1 0,64 

175 101,5 2,6 175 58,4 0,87 
200 116 3,4 200 66,8 1,1 

 

Det syns i tabell 14 att förluster av effekt samt behovet av ström minskar radikalt vid högre spänning, 

vilket är mycket fördelaktigt. Problematiken här ligger i att det är svårt att hitta transformatorer för 

tillräcklig effekt som passar vid anslutningen kabel - motor utan att vara för tunga. Detta kan lösas 

genom att använda en motor som klarar av en högre arbetsspänning, som Atlas Copco eller genom att 

designa en transformator speciellt för detta ändamål. 

 

En simulering av förlusterna utan omvandling vid motor-kabelanslutningen görs även, på grund av 

svårigheten att hitta en lämplig transformator samt den ekonomiska fördelen i att hålla konstruktionen 

enkel. Vi använder samma konstanter som i tabell 13. 
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Tabell 15: Förluster i kabeln utan transformatorer 

Huvudspänning 
400 V  

  

Effekt till kabel 
[kW] 

Ström 
[A] 

Förluster 
[kW] 

50 72,7 1,3 

75 109,7 3,1 

100 147 5,5 

125 184,6 8,6 

150 222,5 12,6 

175 260,9 17,3 
200 299,6 22,8 

 

Förlusterna i fall med låga effektbehov är relativt små, enligt tabell 15. Det finns således möjlighet att 

undvika transformering i steget mellan kabel och motor, om man väljer en växelströmsmotor med en 

relativt låg effekt samt använder den simulerade kabeln. Om högre effekter behövs kommer dock 

förlusterna snabbt att bli mycket stora och överhetta kabeln. Om de effekterna behövs rekommenderas 

en högre spänning eller en tjockare kabel. 

 

 
Figur 25: Effektförlust och ström genom kabeln beroende på effekten och spänningen. Ledararean är satt till 70 

mm2 
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Figur 26: Effektförlust och ström genom kabeln beroende på spänningen och ledararean (enligt standarden IEC 

60228). Effekten är satt till 100 kW 

 

Vi ser i figur 25 och 26 ovan att det är arbetsspänningen (och därigenom även strömmen) som påverkar 

förlusterna mest. Både i fallet med 1000 V fasspänning och 1000 V huvudspänning är förlusterna 

generellt så små att både högre effekter och mindre ledarareor är hanterbara. Vid 400 V huvudspänning 

blir dock förlusterna snabbt väldigt höga om man har höga motoreffekter eller liten ledararea. Denna 

spänning används bäst med antingen små motoreffekter (>100 kW) eller med stora ledarareor, då man 

annars riskerar överhettning i kabeln. 

6.2 Comsol: Värmeutveckling och överhettning 
En simulering görs för värmeutvecklingen i kabeln under drift och även kabeln upprullad på kabelvinda. 

De olika materialen har olika gränsvärden som måste tas hänsyn till. Materialen XLPE, TPE och PUR kan 

användas upp till temperaturerna 90oC, 85oC respektive 80oC utan att bli skadade15 , vilket gör att en 

temperatur på 80oC (353 K) är den övre temperaturgränsen. Under korta perioder eller i vissa material 

kan temperaturer upp till 90oC (363 K) tillåtas. 

 

Vidare har flera förenklingar och antaganden gjorts i simuleringen:  

● Varje 70 mm2 ledare består av 504 - 539 individuella kopparledare. I simuleringen har dessa 

reducerats till 56 per ledare för att minska simuleringstiden. Tvärsnittsarean är samma i båda 

fallen. 

● Det har antagits att alla förluster i kabeln är värmeförluster. Dessa har sedan beräknats separat 

med hjälp av Matlab, se tabeller 14 och 15, och används som värmekälla i simuleringen. 

● Det har antagits att omgivningens samt starttemperaturen är 30oC, för att vara säkra på att 

kabeln inte överhettas ens under varma sommardagar. Detta då långa perioder med 

temperaturer över 30oC är mycket ovanliga i Sverige. [21] 

                                                           
15

 Lundgren. J; Atlas Copco, 2014, muntl. 
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● Randytorna har alltid omgivningstemperaturen, d.v.s. 30 oC. 

● Ändeffekter i kabeln har bortsetts från, alla simuleringar har gjorts för godtyckliga tvärsnitt där 

ändarna har försumbar inverkan. 

● Strömmen i pilotledarna antas inte påverka med någon värmeutveckling. 

 

Tabell 16: Materialvärden som används i Comsol för kabelspecifika värden 

 Polyuretan (PUR) Tvärbunden polyeten 
(XLPE) 

Termoplastisk Elastomer 
(TPE) 

Termisk konduktivitet, k 
[W/m*K] 

0,03 0,035 0,223 

Specifik värmekapacitet, Cp 

[J/kg*K] 
1450 1650 1400 

Densitet, ρ  
[kg/m3] 

700 950 1100 

Elektrisk ko duktivitet, σ 
[S/m] * 

10 
-16 10 

-16 10 
-16 

Relativ per ittivitet, ε * 2,9 2,9 2,9 

*Här används värdet för PVC på grund av bristande underlag. 

 

En enkel simulering av kabelns geometri skapades och visas tillsammans med den tvärsnitt av kabeln i 

figur 27. Kopparledarna i kabeln antogs därefter vara värmekällor, med en värmeeffekt lika stor som 

effektförlusten i kabeln. När simuleringen för en kabel var färdig simulerades flera kablar bredvid 

varandra, liknande positionen de har då kabeln är upprullad på kabelvinda under körning.  I de mest 

extrema fallen så kan det vara 4 lager av kabel på en vinda under full drift, vilket simulerades förenklat, 

på grund av stor komplexitet. I industrin hanteras multipla kabellager via en korrektionsfaktor för 

strömmen, som visas i tabell 17. Simuleringarna för en och flera kablar beskrivs noggrant i bilaga 3. 

 

Tabell 17: Korrektionsfaktorer för den simulerade kabeln, beroende på antal varv på vindan 

Antal lager 1 2 3 4 

Korrektionsfaktor (andel av maxström) 0.85 0.65 0.45 0.35 
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Figur 27: Principtvärsnitt av kabel (vänster) och simuleringens geometri (höger) 

6.3 Simuleringsresultat 
Som syns i bilaga 3 så beror värmeutvecklingen i kabeln mycket på vilken effekt som förs genom kabeln 

och som följd vilken ström. Med en hög spänning i kabeln så minskas värmeutvecklingen markant 

genom att strömmen minskas. Med resultaten från 5.1, 5.2 och bilaga 3 tas följande tabell fram för en 

maskin på 100 kW, vilket motsvarar gårdens Massey Ferguson 1250. Gränsen för överhettning dras vid 

80oC och omgivningstemperaturen samt starttemperaturen är 30oC. 

 

Överhettning är, enligt tabell 18, endast ett problem vid en kabelspänning på 400 V, men det är där ett 

desto större problem som kraftigt begränsar körtiden. Vid denna spänning kan aktiv kylning anses vara 

en möjlig lösning som dock inte simulerats. För övriga spänningar är risken för överhettning mycket liten 

och behöver knappt anses som en risk. Detta stämmer väl överens med mätningar som Atlas Copco gjort 

på samma kabel, där de kommit fram till att temperaturökningen under körning med en av deras 

gruvtruckar endast är 15,4 oC i kabeln. 

 

Tabell 18: Resultat av simuleringar vid motoreffekt 100 kW 

Spänning Ström [A] Effektförlust 

[kW] 

Körtid innan 

överhettning -

Enkel kabel 

Körtid innan 

överhettning- 

1 kabellager 

Körtid innan 

överhettning- 

4 kabellager 

400 V 

huvudspänning 

147  5,5 2,8 timmar 2 timmar 1,5 timmar 

1000 V 

huvudspänning 

57,9  0,8  Tmax=41 
o
C Tmax=54 

o
C 14,2 timmar 

1000 V 

fasspänning 

33,4  0,28  Tmax=34 
o
C  Tmax=38 

o
C Tmax=65 

o
C 
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7 Konstruktionsförslag 

7.1 Hybrid 
Det första steget mot en elektrisk lantbruksdrift är hybriddriften, antingen som parallellhybrid eller 

seriehybrid. Detta är dock i det ideala fallet endast en övergångsperiod mellan det fossildrivna och det 

eldrivna jordbruket.  

7.1.1 Seriehybrid 

En förbränningsmotor används vid sitt optimala varvtal för att driva en generator och därigenom en 

elmotor som är den egentliga motorn. Detta ger en ökad verkningsgrad på processen samt minskad 

bränsleåtgång. Man får alla fördelar som en elmotor ger, men kan fortfarande utnyttja mobiliteten hos 

fossildrift. I detta fall skulle det handla om en mindre förbränningsmotor tillsammans med en av de 

elmotorer som tidigare har diskuteras. Ett mindre mellanlager i form av en batteribank kan även 

behövas för att ta tillvara överbliven elproduktion och därigenom maximera elanvändningen.  

 

Det finns självklart möjlighet att använda hybridlösningar integrerade med kabeln. I de första stegen kan 

man koppla på en kabel, utan att ansluta den till motorn, för att testa logistiken och utvärdera den 

praktiska gångbarheten i kabeldrift. Då föreslås en stående kabelvinda. I senare skeden kan man ansluta 

kabeln och använda den som primär kraftförsörjning till motorn och använda förbränningsmotorn vid 

transport mellan fälten eller där möjlighet till kabelinkoppling inte finns. I detta förslag ochresterande 

konstruktionsförslag, antags att den av solcellerna producerade elen först säljs på nätet och att all el 

sedan köps från nätet.  

7.1.2 DC seriehybrid 

En annan konstruktionsvariant som redan finns som möjlighet på gården är seriehybriddrift med en eller 

två DC-motorer på 50 kW med en arbetsspänning på ca 160 V samt 2 hjälpmotorer. Dessa motorer finns 

i Lantbrukare Hanssons ägo och kommer möjligen att användas till att omvandla gårdens Massey 

Ferguson 1250 till en enkel prototyp. Dessa två placeras i serie med en generatoransluten 

förbränningsmotor för att skapa enkel eldrift. I övrigt konstrueras denna som beskrivet ovan. 

7.2 Enkel kabeldrift 
I den tidiga prototyp-varianten av ren kabeldrift kommer en del förenklingar att göras från det optimala. 

Den grundläggande konstruktionen är en kabelanslutning vid solcellerna som ansluter traktorn till 

cellerna genom en kabel. Kabelvindan har en liten elmotor för av- och pårullning samt ett enklare 

styrsystem för reglering av denna. Vindan sitter placerad på eller bakom hytten och har en mastarm som 

håller sig över kabeln oavsett traktorns riktning, med hjälp av en vridbar fästning. Kabeln ansluts sedan 

till en elmotor via släpringar. Ingen transformering sker, utan motorn använder kabelns spänning. Själva 

elmotorn är dimensionerad efter ca 92-95% av förbränningsmotorns märkeffekt och har en enkel 

styrning för att reglera varvtal och därigenom moment från motorn. Motorn är i största möjliga mån 

kopplad till det befintliga transmissionssystemet och växellådan, för att hålla konstruktionen så enkel 

som möjligt. Spänningsmässigt så kan det i första prototyperna användas 400 V huvudspänning då de 

flesta elmotorer är dimensionerade efter detta. De höga förlusterna hanteras genom korta körtider. 
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Denna typ utgår från ett befintligt fordon. 

7.3 Avancerad kabeldrift 
I senare skeden föreslås en liknande uppsättning med kabel från solcellerna och via kabelarm. Här 

kommer dock styrning och reglering vara mer förekommande och effektivare, för att så långt som 

möjligt undvika skador på fält, traktordelar och kabel samt förlänga livslängden på kabeln. Den 

ursprungliga transmissionen kommer så långt som möjligt avskaffas och ersättas av effektivare fyra 

elektriska hjulmotorer av permanentmagnetstyp kommer att användas. Detta kommer bland annat att 

kräva elektrisk styrning för att ersätta differentialen och samköra de olika motorerna.  

 

Spänning borde här vara så hög som möjligt för att undvika förluster och en motor designad för att 

arbeta med hög arbetsspänning bör användas, för att undvika onödig transformering. Denna version bör 

vara konverterad från en fossildriven traktor eller helt designad och byggd runt konceptet av kabeldrift. I 

detta skede bör även en tätare koppling mellan solceller och maskin göras, så att en större fraktion av 

den använda elen kommer från solföljarna. Detta görs enklast genom att använda så mycket av solelen 

som möjligt direkt och komplettera den saknade effekten med antingen inköp från elnätet eller från 

mellanlager, uppladdade av solcellerna. 
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8 Diskussion 
Det finns inom denna idé om eldrift för lantbruksmaskiner en uppsjö av olika varianter och 

konstruktioner som rent praktiskt skulle fungera. Att definitivt utse en till det mest optimala kräver både 

praktiska tester och längre tid än detta examensarbete har till förfogande. Baserat på ekonomiska 

faktorer, vilka delar och komponenter som finns på marknaden samt brukarens personliga preferenser 

kan slutresultaten komma att se mycket olika ut. Mest troligt kommer elektrifieringen av lantbruket vara 

en stegvis löpande process, där de första stegen tas med befintlig teknik medan de senare och mer 

optimerade stegen utförs med teknik och komponenter framtagna specifikt för denna typ av behov och 

användning. 

 

Mycket av framtiden för detta projekt ligger i lantbrukarnas händer. Tillverkare av nya tekniker går 

generellt endast framåt om det finns en bekräftad efterfrågan från marknaden, vilket i detta fall är 

lantbrukarna. Dock är lantbruk en sektor som av flera anledningar är ekonomiskt känslig. Främst handlar 

detta om att lantbruk generellt inte är såpass ekonomiskt framgångsrika att stora nyinvesteringar utan 

bevisad vinst eller besparing är hållbara. Dels finns det ofta en befintlig infrastruktur på gården för 

dieselbruk, samt att många bönder arrenderar stora delar av sin mark och har därför mindre möjlighet 

att utveckla den nödvändiga infrastrukturen för elbruk på dessa markområden än de hade haft på 

egenägda områden. 

 

Ekonomin och användbarhet är de viktigaste faktorerna i denna teknikutveckling. Tekniken och 

förändringsviljan finns, medan ekonomin och användarvänligheten fortsätter vara de stora 

frågetecknen; ekonomin på grund av tidigare bristande ekonomisk analys, ifrågasatt lönsamhet samt 

svårighet till finansiering och användarvänligheten på grund av de naturliga problemen med att vara 

kabelbunden som begränsad räckvidd, behovet av ny infrastruktur, komplicerad körlogistik och förlust i 

flexibilitet. Inget av dessa problem är oöverkomliga eller tekniskt svåra, utan handlar mest om vilken 

grad av förändring som lantbrukare kan tänkas hantera. Om eldrift är att föredra kommer vissa 

förändringar av konstruktion, körsätt och fordonshantering behöva ske, även om det finns fördelar i att 

minimera dessa i de tidiga stegen av tekniken för att enklare få tekniken accepterad. 
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9 Slutsats 
 Det finns historiska föregångare och nutida relevanta applikationer för kabeldrift av en eltraktor. 

 Sörgårdens solceller producerar ett överskott av energi om man vill ersätta diesel med el, men 

på grund av den låga effekten och bristen på energilager omöjliggörs full användning. Inkoppling 

till nät behövs. 

 Speciell typ av logistik behövs för körning med kabel, optimalt parallell-gående körning med 

loop-vändningar tillsammans med en mastarm för kabeln. 

 Vid jordbearbetning ligger effektbehovet väldigt nära märkeffekten. Detta betyder att vid byte 

till elmotor kan man dimensionera den mycket nära dieselmotorns effekt. 

 Det finns många olika lämpliga, tekniska möjligheter för att bygga en kabeldriven eltraktor. Olika 

konstruktionsförslag krävs för olika investeringar. 

 Det finns ekonomiska fördelar i att byta till eldrift. Vid byta av bränsle för detta jordbruk ligger 

besparingspotentialen på 238-842 kr/hektar och år om all diesel byts ut mot el. 

 Transformatorer och energilager är för denna konstruktion dyra och har stor volym och bör om 

möjligt undvikas i de tidigaste varianterna av eldriven traktor med kabel. 

 Förlusterna för en speciell typ av kabel har simulerats och resultatet var liten eller ingen risk för 

överhettning vid spänningar över 1000 V huvudspänning. Det går att använda lägre spänning, 

men då krävs antingen tidsrestriktion eller kylning. 

 Den begränsade räckvidden är ett av de största problemen och kräver extra forskning. 

 

Det har i denna rapport visats att det finns teknisk potential för att ställa om tunga lantbruksmaskiner till 

eldrift, något som var möjligt redan i början av 1900-talet. Med dagens teknik finns det goda möjligheter 

att göra detta till en fungerande teknik, såsom det gjorts i gruvindustrin och skogsbruket. Att använda 

kabel som den primära metoden att leverera el är något mer komplicerat, men även detta har gjorts, 

både i det förflutna och i andra sektorer. Lantbruk lämpar sig mer för el drift med kabel än många andra 

sektorer med tunga arbetsfordon på grund av sin relativt monotona körcykel och begränsade arbetsyta. 

För att lyckas med körning med en kabelansluten traktor har ett speciellt körmönster tagits fram, där 

parallell-gående körning med loop-svängar anses vara det körsätt som ger lägst risk för kabelskada. 

 

Lantbruk är idag inställda på dieseldrift, något som speglas i den befintliga infrastrukturen på gårdarna. 

Dock har många lantbrukare, däribland Sörgårdens Kurt Hansson med 6 solföljare, intresserat sig för 

elproduktion, vilket gör att det är lättare att motivera en elbaserad infrastruktur. Att byta ut diesel mot 

el är långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt, och i fallet med Sörgårdens dieselbehov på ca 100 000 kWh 

årligen kan de bränslebesparingarna teoretiskt vara mellan 34 500 – 122 000 kr/år på Sörgården, om all 

diesel byts ut mot el, mycket av vilken Hansson själv kan producera via sina solföljare. För ett allmänt 

jordbruk av denna typ skulle besparingarna vara 238-842 kr/hektar och år. Det finns dock från Hanssons 

solföljare ett överskott på energi (på årlig basis), men ett underskott på effekt som försvårar för 

självförsörjning samt att det inte är troligt att all diesel byts ut mot el direkt.  Det är även svårt att sätta 

ett pris på förändringen i infrastruktur som krävs, dels på grund av bristen på liknande system och dels 

på grund av att konstruktionen på olika gårdar kommer se mycket olika ut. 
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Simuleringar har gjorts för effektförluster, värmeutveckling och olika behov för en 100 kW-motor, vilket 

avser likna en av Sörgårdens traktorer som är tillräckligt stark för jordbearbetning. Simuleringarna har 

skett i programmen Matlab och Comsol. Resultaten visar på att en högre spänning (och därmed lägre 

ström) är det bästa sättet att undvika stora förluster i den 400 meter långa kabeln som simulerades. 

Även användningen av en mindre motoreffekt eller en ökning av ledararean ger minskade förluster.  

 

Om den simulerade kabeln används kan en 100 kW motor köras på full effekt med en arbetsspänning på 

1000 V huvudspänning eller 1000 V fasspänning utan att riskera överhettning, vilket sker vid 80 oC. Om 

man använder nätspänningen 400 V huvudspänning riskeras överhettning, men om körningen hålls 

under 1,5 timmar är det enligt simuleringen säkert. För konstant körning under längre perioder än så 

rekommenderas en höjning av spänningen, en mer tolerant kabel eller en lägre motoreffekt. Det har i 

denna rapport antagits dessa spänningar används utan transformering mellan kabel och motor, men 

möjligheten att använda andra spänningar, spänningstyper eller effekter finns självklart men kan då 

kräva omvandling av olika typer. 

 

Den tekniska kompetensen och komponenterna för att möjliggöra en kabelansluten, eldriven traktor 

finns. Huruvida det blir en praktiskt använd teknik handlar mycket om engagemang, ekonomi, fortsatt 

forskning samt marknadens efterfrågan. Nästa steg i utvecklingen är att bygga en fungerande prototyp 

med denna rapport och eventuellt efterkommande som teoretisk bakgrund. Därifrån är steget till en 

omställning från ett dieselbaserat lantbruk till ett elbaserat lantbruk avsevärt kortare.  

 

9.1 Områden att fortsätta utforska 
Nödvändiga styrsystem och reglersystem har inte berörts i denna rapport, men kommer vara en viktig 

del i utvecklandet av ett fungerande system och bör därför utforskas närmare. 

 

En grundligare undersökning av ekonomi och kostnader för denna teknik rekommenderas, speciellt 

inom konstruktion för den nödvändiga infrastrukturen, något som inte tas upp i denna rapport. 

 

Utökande av räckvidden är mycket viktigt och kräver mer tid än vad som givits i denna rapport. 

 

Inverkan av solinstrålning på utrullad kabel har inte simulerats i denna rapport, men skulle kunna vara 

en problematisk faktor. Då risken för överhettning via resistiv upphettning var större för en upprullad 

kabel har dimensioneringen utgått från simuleringarna för dessa. För att vara säker på att den utrullade 

kabeln tack vare solinstrålning inte blir överhettad bör simuleringar göras. 
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9.2 Felkällor 
Dessa nedanstående förenklingar och antaganden har gjorts i rapporten och är intressanta att beakta 

för att kunna förstå vissa resonemang och graden av tillförlitlighet i rapporten, samt dess eventuella 

svagheter. 

 Vid flera tillfällen har verkningsgraden på diesel- och el-motorer antagits vara konstanta, vilket 

inte alltid är fallet. Vidare har gårdens traktormodeller antagits fungera på liknande sätt som 

andra traktorer med samma motoreffekt. 

 Valet av elmotorer baserar sig på rapporter rörande elbilar, ett fordon som har ett annat 

körmönster än tunga jordbruksmaskiner. Dessa har dock kompletterats med jämförelser från 

skogsindustrin, gruvindustrin samt samtal med kunniga forskare på Avdelningen för Ellära på 

Uppsala Universitet. 

 Användningen och produktionen av reaktiv effekt har helt uteslutits från denna rapport och 

endast aktiv effekt har berörts. Detta kan vara problematiskt då motorer med en effektfaktor <1 

kräver reaktiv effekt. 

 Jämförelsen mellan kabeldrift och batterier har inkluderats mest för att ge perspektiv, samt 

utforska alternativa lösningar. Av denna anledning är det en mindre noggrann undersökning och 

flera antaganden har gjorts om priset, effekten och energilagringsförmågan hos undersökta 

batterier. Poängen med jämförelsen står fortfarande klar. 

 Vid uträkningarna av ekonomin har det oftast antagits att hela dieselmängden har bytts ut mot 

el, vilket inte är rimligt som ett första steg, utan mer som en undersökning av potentialen för 

besparing som finns. 

 Vid simuleringarna med 4 kabellager har en annan symmetri använts, där det har antagits att 

kopparledarna är 3 solida ledare istället för de tidigare antagandena att de består av 56 mindre 

ledare styck. Detta ger en osäkerhet, som diskuteras mer i bilaga 3. Osäkerheten är relativt liten 

och anses oftast kunna försummas. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Referenscase- batterier 
Ett av de vanligaste sätten att driva elmotorer i elektriska fordon är via batteribankar. Det är den 

tekniken som är vanligast i elektriska fordon (EV) samt som sekundärt lagringsmedia i elektriska 

hybridfordon (HEV och PHEV). Här kommer den föreslagna lösningen om direktdrift med kabel 

undersökas och jämföras med den mogna, utvecklade tekniken batterilagring. (I båda fallen antags 

samma elmotor på 100 kW driva fordonet, medan kraftförsörjningsmetoden varieras.) 

 

Då en jordbruksmaskin skiljer sig på flertalet punkter från elektriska vägfordon uppkommer andra behov 

på batterierna.  

● Då jordbearbetning ofta kräver merparten av märkeffekten är hög effektäthet viktigt för att 

kunna nå upp till effektbehovet med en relativt låg vikt.  

● Hög energitäthet är en fördel då arbetet ofta sker under långa perioder där man helst vill slippa 

avbrott. Konventionella batteriers konstruktion omöjliggör att man kan ha både hög 

energitäthet och effekttäthet. 

● Kort upladdningstid är ett alternativ, då vissa kortare arbetsavbrott ändå kommer krävas. Kan 

man ladda upp batterierna under den tiden minskar kravet på hög energitäthet. 

● Det ska vara ekonomiskt rimligt jämfört med alternativa kraftförsörjningar och lagringsmetoder. 

● Batterierna skall ha god säkerhet, hållbarhet och klara många cykler. 

 

Den två vanligaste batterityperna i elektriska fordon är Litium-jonbatterier (Li-jon) och Nickel-

metallhydrider (NiMH)16. Av dessa är Li-jon det bättre alternativet för denna applikation, då det uppvisar 

en högre effekttäthet, verkningsgrad och bättre prestanda vid kallt väder [1]. Figur 28 visar även att Li-

jon generellt har högre energidensitet och effektdensitet än NiMH.  

                                                           
16

 Brandell. D Uppsala Universitet, 2014, muntl. 
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Som exempelbatterier väljs modellen U27-36 Xp från Valence, ett LiFeMgPO4-batteri, samt modellen 

Saft 40 V SLFP, ett effektoptimerat Li-jon batteri. Deras märkdata visas i tabell 19 nedan. För att i detta 

skede kunna undersöka batteri-alternativet måste en del antaganden göras. Det antags att gårdens 

Massey Ferguson med en effekt på 149,1 kW används. Av denna effekt krävs högst 92% (137,2 kW) för 

tungt arbete under längre tid, enligt tabell 4. Under sällsynta, korta perioder så kan effektbehov stiga 

skarpt upp till 180 kW under högst 10 sekunder. Priset för ett komplett system antas till 10 000 

kr/kWh17. Det antas även att den elektriska motorn har en arbetsspänning på runt 400 V, vilket är en 

normal arbetsspänning [2]. Första undersökningen är då man vill ha en körtid på 1 timme innan 

uppladdning, då det kan ses som den minsta sammanhängande arbetsinsatsen rimlig för denna typen av 

arbete. Batteribehovet vid en 4.5 timmars körtid undersöks även, då det är den maximala körtiden enligt 

kör-och-vilotidsregler [3]. 

Tabell 19: Batteridata [4]  

 Valence U27-36 XP Saft 40 V SLFP Module (Power-optimized) 
Specifik energi [Wh/kg] 91 75 

Nominell spänning [V] 38,4  37,8* 

Nominell Kapacitet [Ah] 45 60 

Märkenergi [Wh] 1538 1200 

Uppladdningstid [h] 2,5  - 

*Medelvärde 

                                                           
17

 Svensson. M/Celltech ,2014, muntl.   

Figur 28: Ragone-plot över energilagringsalternativ för fordon 
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Med dessa märkdata och antaganden görs en enkel uträkning, enligt kod visad i bilaga 1.1. Resultatet 

syns i tabell 20 nedan och visar främst på att energiförsörjning via batterier inte är den bästa lösningen. 

Det är en enorm investering och mycket stor vikt som krävs för att kunna köra t.o.m. korta 

arbetsperioder. Det krävs dessutom relativt lång laddningstid, i fallet med Valence modell krävs 2,5 

timmars uppladdning för full effekt [5]. För att ladda upp denna batteribank skulle stora effekter krävas, 

något som kan visa sig problematiskt med gårdens säkringar. Värt att notera är dock att variationer i 

körning, såsom svängar och vändningar inte är medräknade, men de antas endast göra en försumbar 

inverkan på resultatet. Effekttätheten och energitätheten hos batterier är för låg för denna typ av 

arbete. För endast transport av traktor finns det fördelar med batterilagring, men inte vid 

jordbearbetning. 

 

Tabell 20: Resultat batterisimulering 

 Valence U27-36 
XP 

Valence U27-36 
XP 

Saft 40 V SLFP 
Module (Power-
optimized) 

Saft 40 V SLFP 
Module (Power-
optimized) 

Körtid [h] 1 4,5 1 4,5 

Antal celler (serie 
x parallell) 

70 (10 x 7) 310 (10 x 30) 55 (11 x 5) 253 (11 x 23) 

Vikt [kg] 1 376   6 170 874 3 923 

Pris [kr] 1 239 644  5 560 884 1 239 644   5 560 884 

 

Bilaga 1.1: Matlabskript- Referenscase- Batterier 

 

maxpeak= 180;%kW 

 timepeak= 0.00278;%i timmar (10 s) 

 peakenergy=timepeak*maxpeak; 

nominal= 134.2;%kW (Massey Ferguson 8160) 

 efactor=0.92; 

 effect=efactor*nominal; 

 timeeffect=4.5;%i timmar 

 nomenergy=timeeffect*effect;   

totenergy=peakenergy+nomenergy;%Totala energin som krävs 

workvoltage=400;% V 

 capacity=(totenergy*1000)/workvoltage; 

 cellvoltage=38.4;% V (Valence-modell) 

 cellcapacity=46 ;% Ah (Valence-modell) 

 nseries=workvoltage/cellvoltage; 

 nparallell=capacity/cellcapacity ; 

celler=nseries*nparallell ;% antal celler, totalt 

eprice=10000;%kr/Wh 

 tprice=eprice *totenergy; 

eweight= 19.6;%kg, vikt per cell (Valence-modell) 
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 weight=eweight*celler;  

specenergy=91;%Wh/kg, specifik energi (Valence-modell) 

 ecell=(specenergy/1000)*eweight; 

 e=ecell*celler; 

Bilaga 1.2: Referenslista 

 

[1] Bohn, T; Deshpande, U; Dougherty, T; Miller, J (2009) Why Hybridization of Energy Storage is Essential for 
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http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5316096 

(Hämtad 2014-02-24) 

 

[2] BEVI (2012) 2A/2D Motors – Produktkatalog 

 

[3] Transportstyrelsen (2012) Körtider, raster och vilotider 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Yrkestrafik/Kor--och-vilotider/KOrtider-raster-och-vilotider/ 

(Hämtad 2012-04-25) Senast uppdaterad: 2012-02-01 
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http://www.saftbatteries.com/battery-search/20-v-40-v-slfp-module   

(Hämtad 2014-02-25) 

 

[5] Valence (2014) Products - U27-36XP Module 

http://www.valence.com/products/u-charge%C2%AE-modules (Hämtad 2014-02-25) 
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Bilaga 2: Matlaskript- Kabelförluster, kort transmissionsledning 
Projektets kablar kommer vara runt längden 400 meter. De kan då, rent beräkningsmässigt, anses vara 

korta kablar (längd < 80 km) och i fallet med en växelströms-kabel ha den förenklade formen som visas i 

ekvation B4.1 enligt den ekvivalenta kretsen i figur 29: 

 

   (Ekvation B2.1) 

 

där Z=z*L eller produkten av impedansen (z) och kabellängden (L),indexet r står för 

ottaga sida , e ei i g , o h i de et s fö  a sä da sida , se di g . Fö luste a li  e ligt detta sätt 
enkla att beräkna, då man kan bortse från shunt-kapacitans och fokusera på impedans. 

 
Figur 29: Den ekvivalenta kretsen för en kraftkabel med L < 80 km [1] 

 

Det vi i modellen då behöver ha som input är sändningsströmmen (Is), sändningsspänningen (Vs), 

ka ellä gde  L  o h effektfakto  fö  oto  os α . I odelle  fi s eda  esisti itete  fö  koppa  ρ 
= 1,68*10-8 Ω/ , t ä s ittsa ea  fö  leda e  A=  2) och reaktansen för koppar (X = 7,4170*10-5 

Ω/ , hä  e äk ad fö  e  i kulä  leda e ed a ea  2 och omgiven av XLPE, vilket 

överrensstämmer nästan exakt med den simulerade kabeln [2]. Med dessa parametrar räknas statusen i 

mottagaränden ut via ekvationerna nedan.  

 

 
Resultat som efterfrågas är främst spänningsfallet, både i volt och i procent av startvärdet.  
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Bilaga 2.1 Matlab-kod: 

V_s=input ('Ange in-spänning i kabeln i V: ');%input-spänning 

I_s=input ('Ange in-ström i kabeln i A: ');%input-ström 

 s= [V_s;I_s];%sending-matris 

L=input ('Ange kabelns längd i m: ');%kabelns längd 

alfa= input ('Ange motorns effektfaktor I(mellan 0-1): ');%effektfaktor 

 alfa=acos(alfa);%vinkel 

 rho=1.68e-8;%resistivitet för koppar, i ohm*m 

 A=7e-5;%ledaryta i mm2 

r= rho/A; %resistans per längdenhet 

X= 0.07417/1000; %reaktansen per längdenhet, normalt 0.0741 ohm/km för 70       

mm^2 kopparledare omsluten av XLPE 

(http://www.openelectrical.org/wiki/index.php?title=AC_Reactance) 

 

z=r*cos(alfa)+X*sin(alfa); 

 Z=z*L;%total impedans i kabel 

 Z_m=[1,Z;0,1];%impedans-matris samt omvandling 

rec=Z_m\s;% reciving-matris, enligt Schavemaker & van der Sluis, s.309 

%Resultatet 

V_r=rec(1) 

I_r=rec(2) 

dV=V_s-V_r 

drop=(1-(V_r/V_s))*100 

R=r*L 

 

Bilaga 2.2: Referenslista 
 

[1] Schavemaker, P; van der Sluis, L (2009) Electric power system essentials 

Wiley & Sons Ltd., Chichester, England 

 

[2] Giancoli, D (1984) 25: Electric Currents and Resistance; Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics  

(4th ed.), s. 658,  ISBN 0-13-149508-9. 
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Bilaga 3: Comsol-simuleringar 
 

I dessa simuleringar är omgivningstemperaturen satt till 30 oC (303 K) och alla effektförluster i kabeln 

antas bli värme, i detta fall med totaleffekt på 0,28 kW, 0,8 kW och 5,5 kW, beroende på spänningen i 

kabeln. Dessa beskrivs i del 5.1. Värt att notera är att omgivningstemperaturen har stor inverkan på 

värmeutvecklingen i kablen och dessa värden måste anses extrema då det väldigt sällan är över 30 oC 

konstant under en längre tid i Sverige. Här nedan visas simuleringarna av en enkel kabel (representerar 

en utrullad kable), ett lager av kablar samt det enligt industrin maximala antalet lager, vilket är 4. 

Bilaga 3.1: Enkel kabel 

 
Figur 30: Termisk jämvikt för enkel utrullad kabel vid en effekt på 100 kW med spänningarna 400 Vhuvud (överst 

vänster), 1000 Vhuvud (överst höger), 1000 Vfas (nederst). I figuren är temperaturen i K och P anger effektförlust 

omvandlat till värme 

 

Det syns i figur 30 att med denna effekt och omgivningstemperatur är temperaturen vid den termiska 

jämvikten för hög och en tidsrestriktion kommer krävas för kabeln vid 400 V huvudspänning. Kabeln vid 
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de högre spänningarna löper ingen risk för överhettning och kan därmed tillåtas uppnå termisk jämvikt, 

vilket betyder att de inte finns någon tidsbegränsning för dessa spänningar. 

 
Figur 31: Värmeutveckling efter 2,8 timmars full användning för enkel utrullad kabel. 

 

I figur 31 syns att gränsvärdet för att maxtemperaturen på 353 K ska uppnås är ca 2,8 timmar för en 

utrullad kabel med en arbetsspänning på 400 V huvudspänning och en motoreffekt på 100 kW. Det är 

således tidsrestriktionen för dessa parametrar baserat på denna typ av simulering. 
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Bilaga 3.2: Ett kabellager 

 
Figur 32: : Termisk jämvikt för ett upprullat kabellager vid en effekt på 100 kW med spänningarna 400 Vhuvud 

(överst), 1000 Vhuvud (mitten), 1000 Vfas (nederst). I figuren är temperaturen i K och P anger effektförlust 

omvandlat till värme 
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Här syns tydligt att den termiska jämvikten för en upprullad kabel vid 400 V huvudspänning ger en för 

hög temperatur och således behöver en tidsrestriktion vid körning med full effekt. För de övriga 

spänningarna är överhettning inte ett problem och det finns således ingen tidsbegränsning för körning 

vid dessa spänningar. 

 

 
Figur 33: Värmeutveckling för upprullad kabel efter 2 timmars konstant körning vid motoreffekt 100 kW och 

kabelspänning på 400 V huvudspänning 

 

Tiden som krävs för att uppnå tröskeltemperaturen för en upprullad kabel är 2 timmar, men som syns i 

figuren uppgår temperaturen i vissa delar av kabeln till temperaturer över tröskelvärdet. De mörkblå 

delarna i figuren visar de delar som är kallare än 345 K och därmed utom fara för överhettning. De delar 

där temperaturen övergår 353 K är kopparledarna och XLPE i ledarskydden. XLPE tål upp till 90 oC eller 

363 K och koppar långt mycket högre temperaturer, alltså är det ingen fara för skada på kabeln och 2 

timmar kan antagas som tidsrestriktion med dessa parametrar.   

 

Bilaga 3.3: Fyra kabellager 

 

För att kunna simulera 4 kabellager krävs att vi förenklar simuleringarna, för att kunna utföra dem. Vi 

har i ovanstående simuleringar simulerat de ca 500 kopparledarna i varje 70 mm2-ledar som 53 stycken, 
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vilket ger varje kabel 159 små ledare. Vi kommer i nedanstående simulering anta att 70 mm2-ledarna 

inte består av multipla små ledare, utan en solid kopparledare med arean 70 mm2. För att jämföra 

skillnaden simulerar vi en enkel, utrullad kabel likt i del Bilaga 3.1 och jämför maxtemperatur vid termisk 

jämvikt. 

 

Tabell 21: Skillnad mellan simuleringsmodeller med multipla kopparledare och en solid ledare 

Förlust (=värme-effekt) 53 per ledare Solid kopparledare Differans [%] 

280 W 307 K 308 K 0,3  

800 W 314 K 317 K 0,9  

5500 W 374 K 394 K 5,1  

 

Differensen kan anses godtagbar, men högre effekter än 5,5 kW avtar noggrannheten och bör därför 

inte simuleras. Man bör även i kommande simulering vara medveten om denna skillnad om 5%. 

Differensen beror troligast på att den totala värmeledningsarean ökar i fallet med solida kopparledare 

jämfört med fallet med multipla. I det verkliga fallet är ledarna mycket mindre, och tar därför upp en 

större yta än fallet med ett 50-tal ledare, men mindre yta än i fallet med solid kopparledare. Det verkliga 

fallet kan alltså antas ligga mellan dessa två antaganden. 

 

 
Figur 34: Värmeutveckling för 4 kabellager, termisk jämvikt. Fall med V= 1000 V fasspänning och förlusterna P= 

280 W 

 

I fallet med den högsta spänningen, och därmed lägsta förlusterna, kan termisk jämvikt uppnås utan att 

riskera överhettning, även med 4 lager kabel. Vid denna spänning är alltså risken för överhettning så 
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pass liten att den kan försummas och en mindre kabel kan antagligen räcka. 

 
Figur 35: Värmeutveckling för 4 kabellager, termisk jämvikt. Fall med V= 1000 V huvudspänning och förlusterna 

P=800 W 

 

Med 1000 V huvudspänning ser vi ovan i figur 35 att det inte går att uppnå termisk jämvikt utan 

överhettning, utan någon typ av tidsrestriktion måste ske. Detta simuleras nedan och vi ser då att 

tröskeltemperaturen uppnås efter mer än 14 timmar. Det är ovanligt med mer än 14 timmars konstant 

körning utan avbrott eller utrullning av kabel. Det anses därför att även vid en spänning om 1000 V 

huvudspänning är det för praktiskt bruk säkert mot överhettning oavsett körtid. 
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Figur 36: Värmeutveckling för 4 kabellager, termisk jämvikt. Fall med V= 1000 V huvudspänning, T= 14,17 

timmar och förlusterna P= 800 W 

 

För fallet med huvudspänning på 400 V, och med högst förluster, ser vi i figur 37 tydligt att en stor 

överhettning sker vid kontinuerlig användning och därmed behöver tidsrestrikteras. I figur 38 visas att 

det tar ca 1,5 timmar med full användning innan kabelrullen blir överhettad vilket inte kan anses 

tillräckligt för normal jordbearbetning, men fullt tillräckligt för tidiga prototyper och enklare sysslor som 

inte kräver lika höga effekter. Det är även viktigt att hålla simuleringens antaganden och brister i minne 

vid utvärdering av dessa resultat. 
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Figur 37: Värmeutveckling för 4 kabellager, termisk jämvikt. Fall med V= 400 V huvudspänning och förlusterna 

P= 5,5 kW 

 

 
Figur 38: Värmeutveckling för 4 kabellager, termisk jämvikt. Fall med V= 400 V huvudspänning, T= 1,5 timmar 

och förlusterna P= 5,5 kW 
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Bilaga 4: Matlabskript –Kabelförluster: Effektberäkning 

Bilaga 4.1: Metod 

Denna metod användes främst för att få fram effektförluster. Vissa data och beräkningar återanvänds 

från modellen beskriven i bilaga 2. I övrigt beräknas effektförluster baserat på strömmen per fas i 

kabeln, vilket visas i ekvationer B4.1-B4.5 nedan. Härledningen ger en formel som har som variabler 

fasspänningen Vfas, den reella delen av impedansen Re(Z) och motoreffekten Pt. Sedan beräknas 

effektförlusterna, som senare används som värmeutveckling, genom ekvation B4.6. 

 

 

 
Detta ger oss sedan effektförlusterna för hela kabeln, över alla tre faser. 

Bilaga 4.2: Matlabkod 
Vh= input('Ange huvudspänning i V: '); 
    V=Vh/sqrt(3); 
P= input('Ange önskad motoreffekt i kW: '); 
    P=P*1000;  
alfa= input ('Ange motorns effektfaktor I(mellan 0-1): ');%effektfaktor 
    alfa=acos(alfa);%vinkel 
    rho=1.68e-8;%resistivitet för koppar, i ohm*m  
A=input('Area i mm2: ');%ledaryta i mm2, standardmått (IEC 60228) är 10, 16, 
25, 35, 50, 70 , 95 mm^2 osv 
A=A*1e-6    ;  
L=400;%m 
r= rho/A; %resistans per längdenhet 
X= 0.07417/1000; %reaktansen per längdenhet, normalt 0.0741 ohm/km för 70 
mm^2 kopparledare omsluten av XLPE 
(http://www.openelectrical.org/wiki/index.php?title=AC_Reactance)  
z=r*cos(alfa)+X*sin(alfa); 
    Z=z*L;%total impedans i kabel 
    R=r*cos(alfa)*L; 
I=(3*V/(2*R))-sqrt((3*V/(2*R))^2-P/R); 
P=I^2*3*R; 


